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ح دليل الطالب لنيل المطالب  تفري    غ اللقاء الحادي عشر من دورة شر

 . حفظه هللا- للشيخ محمد عبد الواحد

عىل نبينا محمد و عىل والصالة والسالم  العالمي   هلل رب  الحمد . بسم هللا الرحمن الرحيم السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

يك له وأشهد وأشهد أن ال إله إال هللا وحد ،آله وصحبه أجمعي    . وسلمورسوله صىلي هللا عليه  أن سيدنا محمد عبده ه ال شر

ي الكالم ف بعد: أما 
ي هذه الليلة نبدأ ف 

 مرعي بن يوسف الكرمي للعالمة الشيخ  دليل الطالبمن مي    باب إزالة النجاسة عىلف 

ي  ،بل األخي  من أبواب كتاب الطهارةوهذا الباب هو الباب ق. هللارحمه 
ي الكالم  الحدثرفع عىل  الكالم لما تكلموا ف 

عوا ف  شر

ي ألننا إزالة النجاسة،  عىل
 أمرين: عرفنا أن الماء الطهور ُيستعمل ف 

ي ارتفاع الحدث.  •
 ُيستعمل ف 

ي إزالة النجاسة •
 . وُيستعمل ف 

ي الوضوء والغسل وموجبات كٍل، ارتفاع الح عىلفتكلمنا 
ي الحدث األصغر . الغسلوموجبات  الوضوءنواقض دث ف 

. واألكي   يعن 

ي ما يتعلق بإزالة النجاسةإذا  . الخفي   وعرفنا التيمم الذي هو بدٌل عن طهارة الماء  عىلسح وعرفنا الم
ثم ختموا  فذكروه. بف 

ا كاألبواب . بالنساء بالحيض ألنه باٌب يختص 
ً
ك  لكنه مختٌص بالنسو نعم فيه ارتفاع حدث . السابقةوليس مشي 

 
خ
ُ
ر آخ   إىلر اء فأ

 . كتاب الطهارة

: قال المؤلف رحمه هللا   هنا  "النجاسةة لإزاباب " تعاىلي
ُ
. طاهر محل  عىلالىلي هي طارئة . الُحكميةالنجاسة : بالنجاسةالُمراد

ي ترد عليها هذه النجاسات فإذا جاء بوٌل  بإزالتها والمراد 
وإذا جاء دٌم . ثوٍب فإنه ينجسهعىل تطهي  مواردها تطهي  األماكن الن 

ي  كيف نطهره؟.  فتنجسالبدن  عىلجاء أو  ي تنجسطيب هذا الثوب الذ ،نه ينجسهثوٍب فإ عىلكثي  
هذا هو البحث هنا ف 

 باب إزالة النجاسة. 

ا المراد 
ً
ا الكالم هنا . األحوالال تطهر بحاٍل من  العينيةإلن النجاسة . الحكميةالنجاسة  بالنجاسة: إذ

ً
 ،النجاسة الحكمية عىلفإذ

طُهر أما نفس البول ونفس الدم و 
َ
عذرة وألقيتها ت لو أخذ ... عظم الميتة وجلد الميتة ونحو ذلك من النجاسات العينية فإنها ال ت

ي 
عي   أخري هي ال  إىلتحولت أو  لو ذابت حن  . يمكنالعذرة ال تطهر ال  لكن. جدا البحر ال يتنجس إلن به ماء كثي   ... بحر ف 

 . تطهر بحال من األحوال

ط ُيش" هللا: قال المؤلف رحمه  اٍب طهورٍ ي  ي متنجٍس بكلبأو  لكل متنجٍس سبُع غسالت وأن تكون إحداها بي 
 صابون ونحوه ف 

يرأو  ط لكل يقول  "خي   ي ال يحكم بطهارة  متنجسيشي 
ءيعن  ي

طإذا  تنجس شر : الوجوب ،اختل هذا الشر ي
وحكمه  حكمه التكليف 

 : ط فإذا  الوضعي مأنه شر وط فال يحكم بطهارة المحل اعَ  ُعد  ي من ذلك األرض  ،لذي تنجس إال بسبع غسالتدم المشر
ُيستثن 

ي بيان ذلك إن شاء 
ي . هللاونحوها ويأت 

ي ال بد من سبع . الجملةلكن ف 
ولهذا . االستنجاء وهذا يشمل . النجاساتكل   غسالت ف 

ي باب االستنجاء أنه ال بد من 
ي ثالث كان استجماًرا إذا   أن تغسل محل خروج الخارج سبع مرات. غسالتسبع ذكرنا ف 

فيكف 

ي استنجاءبحيث ال يبف  إال أثر ال يزيله إال الماء،  سحات منقياتم
غسالت  سبعفإنه البد من  وإذا كنت ستستعمل الماء يعن 

اط  : المذهبوهذا من مفردات  ي كل النجاسات من مفردات مذهب الحنابلة  سبعاشي 
ي  عىلغسالت ف 

الرواية المعتمدة الن 

 وعندنا قوالن آخران:  ،األصحاب أكي   وعليها هي مشهور المذهب 
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طقوٌل  •  ثالث غسالت  إنه يشي 

طوقول  • ي به. الجمهور وهو مذهب شائع عند كثي  م واحدة كمذهبة لغس إنه يشي 
ي هذا الزمان وُيفن 

 ن الناس ف 

ط   الشيخ يجيب عن – . الحنابلةهذا المعتمد وهو من مفردات مذهب . غسالت سبعولكن معتمد مذهب الحنابلة أنه يشي 

، ثم يستكمل 
َ
ي ونجده قويا ي مذهن 

ي مذهبك؟ يجيب الشيخ إجماال: لم أجد ضعفا ف 
سؤال: ماذا ستفعل لو وجدت ضعفا ف 

ح اط سبع غسالت من مفردات الحنابلة  -الشر ي أنه  القول منوقلت من قبل أن كون اشي 
. ضعيفمفردات الحنابلة ال يعن 

ي هذا ليس عالمة 
ي انفرد  يقولبن تيمية رحمه هللا  بل إن شيخ اإلسالم. الضعفعىل يعن 

إن غالب مفردات مذهب أحمد الن 

 لاحنا دايما نقو  ،نسبيةطبعا ده أرجحية ... بها اإلمام ولم تتعدد فيها الروايات عن اإلمام أحمد يكون قوله فيها هو الصواب

ي   . الراجح أمر نسن 

ي ك مفردال يقول اإلسالم، مجتهد كشيخلكن هذا استقراء من عالم كبي  
ت مذهب الحنابلة غالًبا تكون هي القول الصحيح ف 

ي حنيفة والشافعي رحمهم هللا وليست مفردة باعتب والمفردات أمر . المسألة ي هي مفردة باعتبار اإلمام مالك وأت 
ي يعن  ار نسن 

 
ً
ي  ،طبقات الصحابة مثال

 وليست الثةمعتمدات المذاهب الث – الثالثةقلنا مفردات مذهب فهي باعتبار المذاهب إذا  يعن 

ي باعتبار كل العلماء 
ي هللا . الطبقات كل ف 

ا يكون القول من مفردات أحمد وهو قول جمهور الصحابة رض 
ً
. عنهمألنه أحيان

ي نفس . الثالثةالمذاهب  إىلأي باإلضافة . نسبية إضافيةأي مفردة أحمد، ويقول العلماء هذا من مفردات 
بحيث . األمر وليس ف 

ي كل الطبقا
ي خالف إنه يكون ف 

ي كده أحمد يبف 
ا لإلجماع يعن 

ً
لكن ليس هذا هو . اإلجماعت من مفردات أحمد! وإال يكون خالف

ات المذهب الحنبىلي وكل مذهب له مفردات . المراد  ومذهبنا فيه نقص  ، والحنابلة اعتنوا )بالمفردات(... طبعا هذا من ممي  

ي بعض 
ي باب المفردات تمي   مذهب .  س كالمالكية.. كالفروق الفقهية لي  الفقهيةالتصانيف أنواع أحيانا ف 

كاألشباه والنظائر لكن ف 

لف فيه مؤلفات  
ُ
ةالحنابلة ألنه أ ي مفردات أحمد عن الشافعي  .. . كثي 

وح بل ألفت ف  لرد ما  تحديدا  منظومات وكتب مؤلفة وشر

 . قيل إن مذهب أحمد يشبه مذهب الشافعية

ي هذا 
ا ف  ي أن القول ضعيف : نه استطراد خفيفلك. األمر المهم ال أريد أن أطيل كثي 

ن بعض الناس تقول ، ألأن المفردة ال تعن 

ي الحقيقة الجمهور؟يقولك طيب وليه ال نتبع . كدهفخالص  . أحمد  اتله مفرد
بالمذهب لماذا نأخذ : وهذا ُسئلت عنه مراًرا ف 

ي المفردات 
لف أحمد اإلجماع وكون الجمهور خالفه ليس أنت مقلد لإلمام أحمد ولم يخا أل. يلزم،  ؟وال نأخذ بقول الجمهور ف 

ي مفردات الشافعي . قولهضعف عىل عالمة 
ي مفردات وقل مثل هذا ف 

ي حنيفة وف  ومفردات الحنفية أكي  من مفردات . مالكو  أت 

 وفروًعا  ،الحنابلة بكثي  
ً
ي تفردت أصوال

 . الحنفية من أكي  المذاهب الن 

ط سبع غسالتإذا  طيب ي لو جاء بول  ؟هذا القول عىلة ما دليل الحنابل ،ُيشي 
أو  ثوبكعىل الىلي هو غريب عند الناس يعن 

ي لو جاء عىل أي مكان غي  األرض  بدنك
ي االستنجاء  –األرض سنذكر حكمها  –تغسله سبع مرات، يعن 

تغسل سبع مرات، وف 

ي الغائطالب
ي البول وف 

 ام أحمد؟ما دليل اإلمف. صعوبةطيب القول ده شديد وفيه  ،د من سبع غسالت ف 

ي كثي  من الكتب المخترصة -ج
ي المطولة أنهم يذكرون أثر بن عمر ر  وحن  ... الذي تجده ف 

مرنا بغسل  هللا عنهما أنه قال: ض 
ُ
" أ

ي  "األنجاس سبًعا ي الذي أمرهم إىل  فإنه يكون مرفوًعا  "أمرنا"وإذا قال الصحات 
ي عليه الصالة والسالم يعن  هو رسول هللا النن 

ي التحقيقاتوسلم، صىلي هللا عليه 
ي كتب المعارصين ف 

وح حن  أو  طيب لما تنظر ف  ي الشر
حوا مذهب اإلمام أحمد إذا  ف  قالوا  شر

. طيب مفيش مشكلة: حديث ذلك من وجوه رد الحديثإىل  شديد الضعف وما أو  ال أصل لهأو  هذا الحديث حديث موضوع

ي ذلك أن الحكم باطل ألال أصل له، أو  ضعيف جدا 
 ؟ديث باطلن الحهل معن 
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ي بي   أيدينا  -ج
ي الكتب الن 

ب مثال بحديث ال أصل له ف  ي بعض طبقات العلماء  - احنا اآلن نرص 
قد يكون له أصل معروف ف 

.. أو  شديد الضعفأو  لكن فيما بي   أيدينا بحسب علمنا ال أصل له، ي
ي هذا الباب، ماشر

فما بالك لو موضوع أوقلت ما شئت ف 

ا ضعفا مقار 
ً
ي داوود رحمه هللا، أو   ! با كان الحديث ضعيف ي الحديث الذي كان صالحا عىل تعبي  أت 

ي ما أقوله هنا ُيقال مثله ف 
يعن 

ا 
ً
ي هذا الزمان أنهفب...... ضعفه ليس شديد

 بعضهم: ويقول  ،فالحكم ضعيف الحديثضُعف إذا  عض الناس يريد أن ُيقرر ف 

 
ُ
َ َص نريد أن ن ي

ي اإلسالم من البدع والخرافات واألقوال الباطلة حن  عيفة من األحاديث الضوكتب الفقه  كتب اإلسالم   ف  
، ننف 

بية،  ي الكتب إذا  الناس ضولهذا صار بع التصفية والي 
ي نظر ف 

ا  أنها محققةُيقال  الفقهية الن 
ً
ي الهامش وكلما وجد حديث

ينظر ف 

ي كتب اإلسالم من األقوال الضعي الحكم عىلضعيفا يروح شاطب 
ي زعمه أنه ينف 

بدعة  .. . وهذه خرافة عرصية ! فةعشان هو ف 

ة وكتبت معارصة  ي مناسبات كثي 
ال يعرفها العلماء وال هي من طريقة الفقهاء وال من طريق أئمة الدين وقد قلت هذا مرارا ف 

وظيفة المحدث: أن يقول . فالمدلول دليل آخر عىلضعف المدلول ألنه قد يدل  عىلضعف الدليل ال يدل  : ، باختصار فيه

ي أن هذا اللفظ نصح نسبته هذا الحد
سب إليهيث ضعيف يعن 

ُ
ا، أو  إىل من ن ال تصح نسبته. )نقول له( شكرا جزاك هللا خي 

ي الذي تضمنه ذليس من وظيفته أن يقول ه
نه أحيانا يقول الحديث صحيح لكن أل  . ليس صحيحا أو  الحديث صحيحا المعن 

سخ
ُ
صأو  معناه غي  صحيح ن

ُ
ه قيض... أو  خ دم عليه غي 

ُ
لم ينته  ضعيفالحديث  / الحديث صحيحإذا  ... عند التعارضق

ي الحديث  تأخذ هناك نظر فقهي آخر فال تغي  بقول القائل الحديث صحيح ولم  . الكالم بعد 
األمة به فنحن الحجة عندنا ف 

ن ال نأخذ إال فنح الحكم ضعيف وال نأخذ بهإذا  ضعيفوال تغي  بقول القائل الحديث  ... لو لم يأخذ به أحد  حن  الصحيح 

 هذا ال يعرفه العلماء   بالحديث الصحيح فقط! 
ً
ولهذا لو . باطل جهل.. ألنهال يعرفونه ألنه  جهال.. ولكننهم ليس أل . أصال

ي كالم اإلما
وقال بهذا كثي  من أئمة . بهذا حاديث أنها ضعيفة ثم يأخذ بها ورصح أل ا ضبع عىلأحمد ستجد أنه يقول  منظرت ف 

ي اكر هذا الدين ترصيًحا وذ 
 عىلإال وقدم الحديث الضعيف  األئمة األربعةأنه ما من أحد من  مقدمة أعالم الموقعي   بن القيم ف 

 . ... أمثلة القياس وذكر 

ي االحتجاج هذا الحديث الىلي هو ال أصل له 
ا الحنابلة ليس عمدتهم ف 

ً
تتعجل وتقرر أن الحكم تخري    ج المعارصين فال  عىلإذ

كنت من أهل العلم إذا   . ضعيفمعنديش مشكلة إنك تقول أن هذا الحكم أنا . ... يث هذا ضعيفن الحدهذا ضعيف لمجرد أ

جيح  ي من أهل االجتهاد والي 
ي األدلة ووصليعن 

ي هذا األمر ضعيف ألنه يدل  قولأن  إىل نظر ف 
اط  عىلالحنابلة ف  عدم اشي 

ي ذلك ليس عندي ... حدةغسلة واأو  أنه ثالث غسالتعىل إلن األدلة األرجح تدل أو  دليل آخر 
، مثال قول الشافعية: مشكلةف 

ي هذا إذا  كنت من أهل العلمإذا   يس عندي إشكال أن تخالف المذهبلأزعل ليه من قول الشافعية! 
. األمر خالفت المذهب ف 

ي وترد عىلمش مخالفة عشوائية لألنك من أهل العلم، 
......  ر المذكو  ا القول بتضعيف دليله األثر هذ كن عندي مشكلة لما تأت 

 . ليس األمر كذلك... األقوال الباطلة وفاكر إنك كده خالص أنهيت حجة الحنابلةنت كده خالص قضيت عىل وتظن إن ا

  ! احنا  مش مشكلتنا . فدي مشكلتك... الحنابلة لهم حجة أنت ال تعرفها 

ا شيخ اإلسالم ابن تيمية ُيقرر أن هذا الحكم قياشي وليس حكًما مب ؟ةج  ما الُح 
ً
عىل أثر ابن عمر وإنما هو حكم مقيس عىل ين

ط فيها سبع غسالت عند جمهور العلماء والحديث فيها صحيح ،نجاسة الكلب يقول شيخ اإلسالم أن  . نجاسة الكلب ُيشي 

ي  ي نجاسة الكلب بسبع غسالتصىلي هللا عليه وسلم النن 
ي معناها فوجب إلحاق سائر النجاسات بها أل  أمر ف 

كلها ...  نها ف 

 ... جاساتن

هما عىل ذلك أن الحكم ال يختص بمورد النص بل قد اتفقوا  يحقق ما الفرق؟ ي أنه يلحق به الثوب والبدن وغي 
مورد ، يعن 

ي إناء أحدكم"النص: 
بدن فإننا نغسله سبع أو  ثوبعىل ومع ذلك فنحن نقول لو جاءت نجاسة الكلب  "إذا ولغ الكلب ف 
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ي غسالت فلم 
ي معناه . ورد النص بل عدينا ذلك عىل كل المحال ثوب وبدنم نقترص باإلناءأو  نكتف 

. فألحقنا بنص الحديث ما ف 

ير فنجاسة عرق الكلب كريق الكلبألحقنا به ... كلبلوكذلك ألحقنا بالريق الىلي هو أثر ولوغ ا وكذلك  ،العرق والبول والخي  

ير بالكلب وهذا كله تغسل منه المحال سبع مرات إحداهن با...  بول الكلب مثل ريق الكلب اب وكذلك ألحقنا نجاسة الخي   لي 

ا ق
ً
  ،ياس أيض

ً
 . الحكم فيه قياس إذا

 
ً
ة ال  ،فالحكم فيه قياس إذا ي موارد كثي 

ي ثم تأ تقيس ف 
ي النجاسات ثم  بقيةالسبع غسالت إىل تعدية عىل ت 

قياس!  وتقول ال  تأت 

فيكون  متحدةفيه  ةالعلليس فقط قياسا تكون  لوي،جاء شيخ االسالم بقياس أو  وجب التسبيع إذن وايضا فأنت تقيس أصال. 

ي بقياس هذا مثل هذا، ال بل سيأ
ي نجاستهوأيضا و أولوي، قال: "ت 

ي الكلب مع االختالف ف 
ألن الكلب فيه - "جب التسبيع ف 

ي نجاسته 
 لكية، فشيخالمافالكلب حال حياته طاهر عند عند المالكية،  كل حي طاهر ،  طهارة كل حي ب تقول المالكيةف -خالف ف 

رنا ب االسالم يقول م 
ُ
ي نجاسته ومع ذلك أ

ي ، غسل نجاسته سبع مراتالكلب مختلف ف 
خيص ف   ، أاالنتفاع به والي 

ً
نحن رخص  يضا

ي االنتفاع به
  ذلك. إىل  كلب الحرث والصيد وما   هفي ،لنا ف 

 )يقول شيخ اإلسالم( 
ً
ي نجاسته  "إذا إذا

ي الكلب مع االختالف ف 
خوجب التسبيع ف  ي يص والي 

  - وهو الكلبالىلي  –االنتفاع به  ف 

ي الن
االدمي وال رخصه باالنتفاع بالبول  باإلجماع، بولنجس  ، البول"وىلي أالمجتمع عليها وجاء التغليظ فيها كالبول  جاساتفف 

ي نجاسته
ي التساهل ف 

ي صىلي هللا علي لما الوعيد أنه بل جاء  ،وال ف  يه وسلم عىل مر النن  ي ليعذنها إ: "ن وقالقي 
بان وما يعذبان ف 

هوا م" : المعروف وقال الحديث "... كبي    البول نجاسته المفروض تكون أ . ن عامة عذاب القي  منه"ن البول فإتي  
ً
 ف" شد إذا

ً
 إذا

ي  ،غالبا اال بالسبع ال تزولنها مع أ"مرات أوىلي  يكون التغليظ فيها بغسل سبع 
 مظنةأو  نه تعبد الكلب إما أ نجاسةثم التسبيع ف 

 غالبا فعُ زالة لإل
 
ي االستجمار ل

ي  الغايةوكذلك جعلها  النجاسةمع بقاء  بدونها  اإلزالةيتوهم حصول  لئال ق الحكم به كالعدد ف 
ف 

  غسل الميت ولغي  
ُ
ي غي  الحجر به ه لما ألنيؤيد ذلك أ ،ض من ذلك فالنجاسات كلها سواء ر  ذلك من االسباب ومهما ف

حقنا ف 

ي باب االستنجاء
إىل  راتهابه إزالة النجاسات كالمنقيات والط ما يحصلاالستنجاء بالحجر وغي  الحجر من كل  قلنا ينفع- "ف 

طنا العدد" – اخره.  ي باب االستنجاء غي  الحجر به اشي 
 ،بخشب ،بخرق ،قلنا البد من ثالث مسحات بورق -" لما الحقنا ف 

ي العدد فكذلك المزا
الحقنا  : بالمزيل ألحقنا المزيلإذا  ". كالم جميل جدا: المزالب لبحجر كله سواء فإذا الحقنا المزيل بالمزيل ف 

 . بالمزال البد من سبع غسالت النجاسةأي ل بالحجر فكذلك المزا الخرقالخشب والورق و 

ي غسل النجاسات غي  الكلب مطلقةاألحاديث ماء قال بعض العل ن، أل"المطلقة األحاديثما وأ"
د بسبع يلم يرد فيها تقي ف 

ترك ذكر العدد  -صىلي هللا عليه وسلم-فلعله  المطلقة األحاديثما وأفقال )أي شيخ اإلسالم(: " ! حنابلةجئتم بهذا يا  فمن اين

ي  "اكتفاء بالتنبيه عليه بالولوغ
ي ف  هذا كل مرة،  الكلب فلم يعدد  نجاسةيستفاد هذا بعد ذلك من التنبيه الذي قال عليه النن 

ي تلك الوقائع إ التزال أنها لعلمه ب و أ ،عيانأقضايا إنها ف خريأ بجهةأو . "مرةهو قاله خالص 
قبل  لعل كان ذلكأو  بالتسبيعال ف 

ي غسل الولوغ، وال يمكن أفر 
، و يلزم التغ ألنهبعده  المطلقة األحاديثن يقال ض العدد ف  اء يي  منه مرتي    "احجار بثالثةاالجي  

ي -
ي سبع البثالث فكيف نوجب  باالستجمار هذا ايراد اخر نكتف 

اء بثالث احجار " : قال – االستنجاء ونحوه ف   مُ  ألنها االجي  
َ
 خ
 
 ف
َ
ة ف

ي الغالبيحصل اإل  وكذلك ال  النجاسةبخالف الماء فانه يمنع  النجاسة ال تمنع وهي 
انتهي كالم شيخ االسالم . "نقاء اال بالسبع ف 

 . ابن تيميه بترصف يسي  لالختصار 

  
ً
ي هي من  المسألةهذه عىل مه هللا وهو يحتج رح مكالم شيخ االسال إىل   انظر   ... إذا

ي ثم المذهب بالقياس،  مفرداتالن 
انت  تأت 

تحكم أو  ن تضعف الحديثليس عندي مشكلة أ، علمي  عبث، هذا فالحكم ضعيف له أصلال أو  وتقول الحديث ضعيف
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كلما وجدنا حديث أو   ،ضعيفكلما وجدنا حديث ضعيف فالحكم   تريد ان تقرر لنا اننا  أنكعليه بالوضع لكن عندي مشكله 

ي عدم المدلول عدم الدليل المعي   ال  . ال ...... باطل فالحكم ضعيف
 أثر ن م  الحكم: هذا عىل دلة اخري ستدل هناك أ، يعن 

ي عندنا ُحجة،  ي فقول الصحاب    قياس، من إجماع،من صحاب 
ُ
ة عندنا ادلة عندنا أ التابعي   ونحو ذلك.  أحد تية من ف دلة كثي 

ة   بعدة ادلة فلو  الحكمعىل ان استدل  وأستطيع ،نستدل بها من عموم حديث اخر ن ممكن أكثي 
ُ
 ال تدلية مثال هذه اآل  قلت

هب أننا هذا الحديث ضعيف  عىل هذا الحكم مش معناه أن الحكم ضعيف، هذه اآلية ال تدل لكن هذا حديث يدل مثال، إذن

ي ، لم نحتّج بحديث أصال! لم نحتاج لحديث اصال 
دلة القران والسنه واالجماع ؟ األ فقط أحاديث األدلةذهنك ان من وضع ف 

ي  ي فيها توثب وفيها كتب الفقهاء بعىل  هل العلم و كالم أعىل  فهذا الهجوم  ،خرهآإىل  والقياس وقول الصحات 
مثل هذه الروح الن 

ي هي من الفقهاء هذا كالم غي  علمي وغي  منضبط ويضيع كثي  من االحككتب هل العلم و كتب أعىل  تنمر 
يعةام الن   هللا شر

ي  ا وهذا ليس تعصب ،عاىلي تسبحانه و 
ي مذهب  اقول هذا  ألت 

ي غي  مذهب  الحنابلةف 
هذا نعم تعصب لمنهج العلماء  ،الحنابلةوف 

ي النظر ولكن ليس تعصبا 
ي هذه االمام ألقول ف 

 . ن يرجح العالم قول اخر ، ليس عندي مشكله أالمسألةحمد ف 

ط ل": يقول رحمه هللا اب طهوركل متنجس سبع غسالت وأيشي  ي نسخ "ن تكون احدهن بي 
عن هذا  وسأتكلم "طاهر" : ةف 

ي متنجس ككلبأو  صابونأو " – الحقا 
يرأو  نحوه ف   طيب   . "خي  

ً
بالماء الطهور النجاسات كلها البد فيها من سبع غسالت  إذا

ي السبع غسالت أالكلب  نجاسةلكن 
ير يزاد عليها ف  اب، فيها  نه البد ان يكونوالخي     تراب طهور.  واحدة بالي 

اب طهور دحيكون أ" قال ي متنجس بكلبأو  هما بي 
ير"أو  صابون ونحوه ف  ير، نجاسة الكلب و  نجاسةإذا  خي   مثلما قلنا الخي  

ي 
اب لم يقل اولها ق ما ومثل والعرقالريق، ف   وىلي اال  يجزئنعم قال األوىل كما رصحوا لكن  ، اخرها أو  لنا سبع غسالت احداهن بي 

اب إحدىن تكون المهم أ أو السابعة اب إىل  هذه الغسالت بي  ي البد ان توصل الي 
 المحل بمائع بالماء الطهور ويصلطهور يعن 

اب أالمإىل  ي زماننا  الموجودةمساحيق أو  شنان وصابونحل ويعم المحل ويجزئ عن الي 
فيه طبعا  –الن العلماء يقولون هنا  ف 

اب ليس تعبديا خالف لكن اصحابنا يقولون ال  إ شنان والصابون ونحوه. فيمكن ان تستعمل ما يقوم مقام كاأل  ي 
ً
بعض الناس  ذا

ي بعض يستشكل
اب نقول ال  يعن  ي تتنجس يفسدها الي 

ي  شنانأو أ صلح ان تغسلها مع الماء والصابونإذا  سبأ المحال الن 
ف 

ي 
ي ذلكأو  الماض 

 . مساحيق ال اشكال ف 

اب طهور" هقول ي  "بي 
ي بعض النسخ سخةالنهذا ف 

ي معي وموجود ف 
كتب   أكي  االقناع وهو تعبي  وتعبي  منتهي وهو تعبي  ال الن 

ي عل . المذهب
ي بعض النسخ وهي الن 

هف     ق عليها ابن عوض وعلق عليها غي 
ُ ي  اح حن  من الشر

هما، الشيخ  الدومات  اب وغي  عي  بي 

ي غايةأيضا طاهر وهذا التعبي  عي  به الشيخ مرعي 
اب طاهر"قال  المنتهي  ف  اح غاية، "بي  ي وعبد الحي بن  فشر

المنتهي والرحبات 

ي بعض
ي   عماد رحمهما هللا قالوا طاهر أي طهور وهذا تعبي  مستعمل فعال يعي  بالطاهر ويراد الطهور كما قال قدامه ف 

كتبه ف 

ي هذا الموضع. هذا ليس دقالحقيقة أن لكن  المواضع ليس هناك مشكلة أن يريد "بالطاهر": "الطهور"، بعض
واللبدي  يقا ف 

اب المستعمل رحمه هللا الظاهر انه ال  "بالطاهر"تعبي  مرعي أن لمهم لكن ا ،استشكل هذا هنا  ، يريد به الطهور بل يريد به الي 

اب فيه مستعمل يكون طهور نحن عرفنا أ ي التيمم تراب طاهر ، فما ستعمل ويكون طاهر كالماء اإذا  ن الي 
  . تناثر عن االعضاء ف 

   رحمه هللا بهذا؟لماذا عي  مرعي 

ي التلخيص عي   ،للتلخيص عي   بهذا موافقة -ج
اب الطاهر"فف  وا  وأكي   "بالي  يقال . "بالطهور"اصحابنا عي  وهذا - الدنوشر

اب طاهر، ي - قلت وهو الصحيحقال: " -صحابناأيضا قاله بعض أ شنان والصابون يقومان مقام األ  نأل -صحح هذا أن الي 

اب أانت تقو  . "اب الطهورالي   اب طهور ويجزئ عن الي  شنان ليس اال والصابون.. شنان ونحوه فما الفرق؟ االشنان ل الي 
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اب الطاهر، فوالصابون  اب اشياء طاهرة ولمساحيق ليست أبعد من الي  اب طهورا الن يجزئ عن الي  ط ان الي  ال وجه ان تشي 

اب الطاهر  : يقول ال توصف بالطهور اصال!  ي ، جزاء منهما اإل بأوىل  فالي 
ً بالطهور، ... المنتهي  تعبي   لكن عثمان يقول ف   عي 

ي تراب نجس
 . مستعملأو  بالطهور فال يكف 

  وأكي  وصاحب اإلقناع من عي  بالطهور كصاحب المنتهي إذا  . هذا جميل. طيب.. 
َ
طلب هو الذي يُ  ،ب بالفرقاصحابنا يطال

 ن يَ منه أ
 
اب الطاهر شنان ونحالصابون واأل ق بي   ر  ف ي يط ،وهما وبي   الي 

طتم الطهور وأيعن  تجوزون تم نلب الفرق لماذا اشي 

اب اب اصال وهو ابعد من الي  اب الطاهر و  تقولون تراب طاهر  فلماذا ال  ! غي  الي  هذا  شنان والصابون! أل اوفقط ال فرق بي   الي 

 . ايراد قوي جدا 

اب قد يقال  -من اجاب عن هذا أجد نا ال وأ-ولكن قد يقال  ي التيممالان الي 
اب الطاهر . طاهر ضعفت قوته باستعماله ف  الي 

ي التيمم
ي بخالف األ المراد ه. استعمل مرة فضعفت قوته باستعماله ف 

عي يعن 
ي الشر

صفته عىل شنان ونحوه فهو باق نا المعن 

ي أو  ليس فيه طاهر  ألنه األصلية
ي حاشيه المنتهي  طهور وهذا قاله الخلوت 

ي  د ألح أر  ولكن لم. ف 
ي الجواب ان كالم الخلوت 

فيه  ف 

اب إذا   ألنه ،نظر فعال  ي الي 
ها تعبديه فال يقوم قلنا إنإذا  ال فإنه يلزم عليها أن يكون الطاهر كالطهور وإكانت العله غي  تعبدية ف 

اب كما هو الوجه الثا اب مقام الي  ي غي  الي 
ي المذهب ت 

ي الفروع.  ا وأطلقهم ف 
اب حيث لكن قد يقال إ ف   ن الي 

ُ
ع ُح  قطل  أ  لَ م  الشر

ي الطاهرات فهو كالماء أطلقحيث  ،المعهود وهو الطهور عىل 
عا ف  اب شر  إذا  الي 

ُ
اب له علة المعهود عىل يحمل طلق أ ، فالي 

ي هنا هي معونة الماء  معقولة
ه من إىل  ولهذا عدينا هذا  النجاسةقطع عىل المعن  ع األ غي  شنان والصابون فحيث عي  به الشر

ي الخطاب وهو المراد "الطهور"،  همعهودعىل حمل 
اب مما يقوم مقامه وليس فيه الطهور والطاهر إىل  ولنا ان نعدلف  غي  الي 

ي كالم اصحابأخرى عملنا القياس مرة فنكون أعملنا التعبدية مرة وأ. بل هو من الطاهرات
ي مسألةوهذا موجود ف 

االستيقاظ  نا ف 

ي يعقلأعىل تعبدي ومرة مما يدل ن الحكم استعملوا أ مرة: غسل يديك ثالثا من النوم فت
هذا أطيل بال اريد ان  ،ن هناك معن 

ي تعبد من 
ي معقولي جهةاالن ولكن مقصدي انه يكون هناك تبعيض للحكم ف 

ي من  ةوف 
ي بهذا القدر  . اخري جهةالمعن 

أكتف 

اح ال عىل  اقوله تعليقا  لكن ي بعض النسخ وهذا علق عليه بعض الشر
ي  كالم الشيخ ف 

اح وهو  ألنها اهمالها ينبع  علق عليها الشر

ي الشيخ مرعي خالفا للمنتهي واإلقناع وهذا يؤكد أ أصال، فكأنه اختيار مرعي  تعبي  
مي    ن للشيخ مرعي اختيارات وترصفات ف 

ي الزاد 
ي المقنع ومع ذلك ترصف وله اختيارات اخترص  الدليل مثل الحجاوي ف 

 هبحذافي  فليس هو كالمنتهي وليس هو مخترصا ف 

 ما علينا. . أكي  واختياراته عىل بل فيه ترصف ومع ذلك له ترصفات وإن كان الحجاوي كعبه أمنه 

اب طهور و " : قال رحمه هللا ي متنجس بكلبأو  صابونأو  أن تكون احداها بي 
يرأو  نحوه ف  يرص  بقاء طعم النجاسة و " : قال ،"خي  

 أو  ريحها أو  ال لونها )أي ال بقاء لونها(
ً
ي الحكم بالتطهي  يرص   ،"هما عجزا

ي يرص  ف 
ء  فال ُيحكم بالتطهي   يرص   ، يعن  ي

فيبف  الشر

ي طعم النجاسةإذا  ال يتطهر و  نجسا 
ذا وصلنا إىل ال بد من سبع غسالت منقية فإ ،الري    حو  اللونو  ال بد من أن تزيل الطعم ،بف 

ي أثر النجاسة )اللون الطعم الري    ح( )اثني   من الثالثةو لغسلة السابعة 
 . نك تزيد ثة( فإالثال أو  بف 

ي الغسلة األ و  الماء المنفصل نجس قبل التطهي  و 
ي زالت بها النجاسة يكون ماءا طاهرا اذا كان ف 

ة الن   بعد زوال النجاسةو  ،خي 

ي طعم النجاسةإذا  لكن يرص  فال نحكم بالطهارة ،السبع الغسالت يكون ماءا طهورا و 
ي أو  ال لونها   -بف 

عجزنا عن إذا  ريحها يعن 

 و  يمكن أن يحصل باستعمال الماء حصل ما و  الري    حو  نزالة اللو إ
 
 التقليبالعرص و  القرصو  استعملنا الحتو  دنا الغسالتعد

ي لون النجاسةو  كل هذا و 
بلغ أالطعم  ،لكن الذي يرص  هو الطعم ،لون وري    ح معا أو  ري    حأو  لون نه ال يرص  ريحها فإأو  مع ذلك بف 

إذا  األثر لكنو  نحن نريد أن نزيل العي   و  يدل عىل بقاء العي   يقولون أنه - ء الطعم فبقا  ،يألنه دليل عىل أن النجاسة لها أثر قو 
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ي الطعمعجزنا عن إزالة األثر يسقط هذا إ
المراد هنا ليس أن تتذوق المراد أن و  ،فال يطهر المحل مع بقاء طعم النجاسة ،ال ف 

ي ال يرص   "ريحهاأو  ال لونها "يغلب عىل ظنك أن الطعم قد زال. 
ي بقاءهما عجزا دفعا للحرجأو  بقاء لون النجاسةيعن 

 هما يعن 

ي غي  الكلبأو  أن تستعملأو  بالتاىلي أنت لست مطالبا بوضع مساحيقو  ،المشقةو 
ير و  الصابون طبعا ف  ألن بعض الناس  ،الخي  

عي ليس فيه ذلكمش الزم ... هذا من باب النظافة، ال  ،يظن أن تستعمل مسحوق غسيل مثال 
ي  ،التطهي  الشر

مع  ،الماء يكف 

ه أليجب كما ذلك مما  نحو القرص و و  الحتو  فاء الغسالتياست ه إعي  به غي  ي بعض تعبي 
انظر إىل شكال. ن الشيخ مرعي هنا ف 

ط غسليقول تعبي  صاحب الزاد رحمه هللا تعاىل  عىل غي  األرض سبع و  األرض غسلة واحدة تذهب بعي   النجاسة أنه يشي 

ي 
اب ف  ير ويجو  نجاسة كلبغسالت احداها بي  اب أشنانخي    " هنحو و  زئ عن الي 

ي يقول الشيخ الب
ي الروض المرب  ع ان  هوت 

ي مع حتفال إو  أنقت إن سبع غسالت بماء طهور ولو غي  مباح"رحمه هللا ف 
 حن  تنف 

ب أكي  تثقيل كل غسلة حن  يذهأو  تقليبهو  لم يكن عرصه فبدقه عرص مع إمكان كل مرة خارج الماء فإنو  ،قرص لحاجةو 

احتيج اىل إذا  البد من التنبيه عىل أنهإذا  هما عجزا أو  ريحها أو  لون النجاسةبعد هذا فال يرص  بقاء  "الماءفأكي  ما فيه من 

ي النجاسة فالبد من الحتو  الحت
  ،كذلك العرص كل مرة خارج الماء و  القرصو  القرص ف 

ح دليل الطالب(:  قال ي بول غالم لم يو " )أي صاحب شر
هذه من األشياء  ،"أكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماءيجزئ ف 

ي نجاسة بول الغالم )ليس كما يظن 
المستثناة )اآلن تقرر أن النجاسات كلها ال بد فيها من سبع غسالت لكن عندنا استثناء ف 

  .لكن نجاسته مخففةو  بعض الناس أن بول الغالم طاهرا( بول الغالم نجس

 ل الشيخ ابن عوض رحمه هللا: كما يقو   -النجاسات أقسام

ع فيها بتخفيف وال تغليظ كالنجاسة عىل األرضو  المطلقة .1 ي لم يرد الشر
 ،نحوها و  هي الن 

ع فيها بالتغليظو  المغلظة .2 ي ورد الشر
ير و  هي نجاسة الكلبو  هي الن   ،ما تولد منهما و  الخي  

ع بالتخفيف نصا فيه  هي ما ورد ا و  المخففة .3  . أكل الطعام بشهوةهي بول الغالم الذي لم يو  لشر

هما فنحن ألحقناها بالمغلظةو  دمو  ذلك من بول هي ما عدا و  مختلفا فيها  .4 ي فيه غسلة و  غي 
نا ألحقها بما يكف  غي 

  .واحدة

 
ً
ي بول غالم:" جس لكن نجاسته مخففة يقول هنا نهو بول الغالم الذي لم يأكل الطعام  إذا

 
از  "بول" هفخرج بقول "يجزئ ف الي 

ي ذكر فخرجت به الجاريةو  غسلة واحدة ال بد من سبع غسالت هال يجزئ فيالروث أو  الغائط
األنن   -قوله بول غالم يعن 

ي 
ي بولها  ،يعن 

ي صل هللا عليهو  ال سبع غسالتإفال يجزئ ف  عي ألن النن 
ي  . سلم هو الذي نص عىل هذا الفرقو  التفريق شر

يعن 

عية محضة، وهل لها معن  أو ليس لها مع ؟ هذا فيه كالم لبعض العلماء اللتماس الحكمة، ولكن عىل جهة التفريق جهة شر ن 

ي بول الغالم الذي لم يأكل الطعام لشهوة نضحه" ،هذا التفريق جاء به النص كل حال
نضحه  "،هو غمره بالماء و  فيجزئ ف 

ي 
ي أن تصب عليه الماء حن  لو لم يجري عليه الماء يعن 

ي أن تغمره يعن 
نحن هنا ال و  كافن ذلك  إن لم يجري الماء فإو  يعن 

ي الغمر 
ط عددا بل يكف  ي الصب ،نشي 

 . يكف 

ي ال يطلبه بخالف ما 
 إذا  وقوله لم يأكل الطعام لشهوة يعن 

ُ
ي يُ طع  أ  م ألنه عندما يولد الصن 

 
 ه عسال قعلن أن تمكيو  كسن أن يحن

ي نجاسته أما  يأخذ دواءأو  يطلبها  أشياء هو ال أو  تعطيه لبنا صناعيا مثال أو 
ي طلبه أكل الطعام لشهوةإذا  فهنا يخفف ف 

 بىكو  يعن 

ه البد من سبع غسالتحكم بوله  وما إىل ذلك فهذا صاح و  أشار و   . كحكم بول غي 
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ي إذا  "عنهاان لم يجري و  النضح أن يعم الماء النجاسة"يقول شيخ االسالم رحمه هللا: 
ان لم يقطر و  القول هنا الغمر بالماء يعن 

ء ي
جميع  أي - أن يعم الماء النجاسة" : الرشاش( المراد أن تغمره بالماء بل شيخ االسالم يقولان لم يجري )ليس المراد و  منه شر

ط عرص  -المكان  هومعن  أكل انتبه لهذا التفسي  ألنه مهم،. ال جريان الماء المراد أن يعم الماء و  ال حن  قرصو  لكن هنا ال يشي 

ي  - الطعام أن يشتهيه بةو  يحنك به وقت الوالدةو أ لالغتذاء به بخالف ما يحنكه -الصن   كالمهذا  و  . "نحوهاو  يلعقه من األشر

 إ (. رحمه هللا تعاىل من شيخ االسالم ابن تيميةمحرر محقق 
ً
هذا استثناء أن بول الغالم الذي لم يأكل الطعام لشهوة فهو  ذا

 . مخفف

ي تطهي  صخر و " : أيضا عندنا استثناء آخر من السبع الغسالت قال 
أو  لو من كلبو  تنجست بمائع أرضو  أحواضو  يجزئ ف 

ير مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة ي تطهي  الصخور  "ريحهاو  خي  
 األرضو  )ألنه ال يرص  بقاء الطعم عجزا( فيجزئ ف 

ي و  نحو ذلك )الصخور و 
ي و  األراض 

تنجست إذا  يجزئ فيها ل: "يكي  أن تكون فيها النجاسة ( يقو األشياء المتصلة باألرض الن 

ير مكاثرتها بالماءأو  و من كلبلو  بمائع ي غسلة واحدة ولو كانت من كلبو  خي  
ي تكف 

ط العدد يعن  ير بحيث أنه أو  ال يشي  خي  

ي كبول "تنجست بمائع" ه: قولو  ، "البد يذهب لون النجاسة وريحها
كانت النجاسة قد جفت إذا   ما اىل ذلك أما و  دمو  يعن 

 . حها كما قال رحمه هللاريأو  يذهب لونها عليها فالبد من أن تغسل بحيث 

ل مطر عىل االرضو  المكاثرة بالماء قد تحصل بغي  فعل يعم النجاسة فيحكم بالتطهي  ألن و  يسيل عليها و  اختياره يعي   يي  

ط فيها ا ط، بحيث يذهب لون النجاسة وريحهاقال: " . نيةزالة النجاسة ال يشير ي هذا يشي 
ألرض اال تطهر و "قال: ": يعن 

ال تطهر  ،استعمل الماء الطهور إذا  . عندنا معشر الحنابلة ال يحكم بالطهارة اال "ال النجاسة بالنارو  الجفافو  الري    حو  بالشمس

اب تمر عليه و  ال بشمسو  ال بري    حو  النجاسة بجفاف ي مثل ذيل ثوب المرأة،ال بي 
مرت عىل تراب فال و  أصابته نجاسةإذا  يعن 

اب البد من الغسل ي هذه المسألة، " حب المنته رحمه هللاهذا نص عليه صاو  يطهر بالي 
النجاسة  ال و إشارة إىل الخالف ف 

لهذا لو وضع و  تحولت من عي   اىل عي   ال تطهر إذا  النجاسة عندنا ال تطهر باالستحالةنجس ألن ورمادها دخانها ف "بالنار

ي مملحة أي تحول اىل ملح 
كله عندنا نجس   ،دخان النجاسة ،اسةرماد النج ،غبار النجاسة ،فانه يحكم بالنجاسةوذاب  كلب ف 

ط هنا أو  ال يطهر اال بسبع غسالت ي عليه الصالةو  التحول من عي   اىل عي   ال يطهر النجاسةو  ،العدد الذي شر  دليله أن النن 

لةو 
َ
ة تأكل النجاساتو  السالم نه عن أكل الجال

َ
مع تطعم العلف ثالثة أيام و  نه عن أكلها حن  تحبس و  هي بقرة مثال مخال

ي أكلتها اىل دمها  ا هي لمأنها 
ي بدنها  ،أكلت تحولت النجاسة الن 

ي عليه الصالةو  تحولت اىل دمو  جرت ف  السالم و  مع ذلك أمر النن 

ي عليه الصالةو  بحبسها  ي أكل هذا الحيوان الذي أكل النجاسات فو  لو كانت النجاسة تطهر باالستحالة ألذن النن 
ذا هالسالم ف 

ي أن الن
 ،جاسة ال تطهر باالستحالةدليل األصحاب ف 

انقلبت بنفسها إذا  لهذا تطهر و  ليست عينية ،الخمرة نجاستها حكمية "،تطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت خال بنفسها و " : قال

ي بدون قصد التخليل
إال فلو كان اإلناء نجسا فهو مائع و  الطهارة أن يكون اإلناء طاهرا بحكم التطهر بإنائها ألن من الزم  ،يعن 

ي عليه الصالةال ي لو كان نجسا فهذه الخمرة مائع فالقيه نجسا فتتنجس لكن النن 
يدل إذا  السالم حكم بأنها خٌل طاهر و  ق يعن 

ها يطهر اإلناء و  تخللت بنفسها إذا  تتطهر الخمرة... عىل أن اإلناء الذي فيه يطهر 
 
ازا عن قصد  "بنفسها"قوله و  ،معها أو دن احي 

ي عليه الصالةالتخليل فإنها ال تطهر أل  . السالم نه عن ذلكو  ن النن 

ي موضع النجاسة غسل حن  يتيقن غسلها و " : قال
بدنك فإنك تغسل حن  تلزم أو  أصاب ثوبك نجاسة مثال   نعم... " . إذا خف 

فإنك ثوب أو  فإن جهل جهة النجاسة من بدن ،لتخرج من العهدة بيقي   ألن اليقي   ال يزول إال بيقي    ، لماذا؟بزوال النجاسة
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ي أحد الكمي   أصاب الثوب لكن مثال  تغسله كله. 
ال إذا  أنا شككت أن النجاسة أصابت الكم األيمن أم الكم األيش لكنه يقينا ف 

ي أن أغسل الصدر 
ي إذا  الظهر فقط أغسل الكمي   ألنه هو موضع الشك لكنو  البطنو  يلزمن 

ي أنه أصاب الثوب لكنن 
شككت ف 

ي موضع " : قال، متيقن شككت فأغسل الثوب كلهمتذكر وال أصاب الظهر غي   ،بطنأصاب ال ،ال أدري هل أصاب الكم
وإذا خف 

لكن األمكنة الواسعة يسقط فيها و  هذا الكالم يشمل األمكنة الضيقة.." فصل. "ثم قال  "النجاسة غسل حن  يتيقن غسلها

 يصىلي حيث يشاء بال تحر كما نصوا عليه. و  هذا 

 . "البهائم مما فوق الهر خلقة نجسو  ما ال يؤكل من الطي  و  كذا الحشيشةو  مائعفصل المسكر ال: "قال رحمه هللا

ي خمرا كان ر المائع: سك  المُ 
هذا قول جمهور أهل و  ،المسكر نجس ،الخمر نجس ،أو نبيذا فإنه نجس )متخذا من العنب( يعن 

ي المسكرة فإنها أيضا نجس "كذا الحشيشةو " : قال . العلم بل حىكي فيه باإلجماع
شيخ اإلسالم رحمه هللا اختار أن  . ةيعن 

حه عىل منظومته  ي شر
ي رحمه هللا المراد بعد عالجها كما يدل عليه الكالم الغز ف  الحشيشة نجسة. قال الشيخ منصور البوح 

 ،كذا و  كذا الحشيشة تعبي  الفقهاء بقولهمو  ووجهه أنه كان قبل ذلك نبات طاهر لكن لهذا الحظ أن صاحب الدليل قالوا 

ي قولهمالعط
ي كالم الفقهاءو  ف ف 

فكله بالواو فقط عطفوا حكما عىل حكم إذا  كذا ليس كالعطف بالواو المجردة والحظ هذا ف 

ي السواك: لو تذكرون أنه يتأكد عند صالة وانتباه  كذالكن ساعات يقول: هذا نجس و سواء. 
ء أخر( نجس، مثلما قلنا ف  ي

)شر

ي ذكر 
ي المنته، ثم قال: "وكذا وتغي  فم، وعطفوا عدة معطوفات هي الن 

" إشارة إىل أن هذا ما تفرد به صاحب اإلقناع ها ف 

ي المنته، لكن لما عطف فيه "بكذا" إشارة إىل الضعف أو الخالف
ه لكن لم يذكره ف  ، هنا قال أو فيه نزوال عن الرتبة تبعا لغي 

ي ألن فيها خالف "وكذا الحشيشة"
إذا " المسكر المائع وكذا الحشيشة ع، بل قال: "فها عطفا كالمسكر المائلذلك لم يعط يعن 

م 
 
ي المذهب فيها القول الحشيشة فيها خالفا وليست مما ُسل

 بل فيها نزاع بي   األصحاب.  ف 

 المأكول المأكول طاهر، ،عندنا  النجسة حيواناتهذا ضابط ال، "البهائم مما فوق الهر خلقه نجسالطي  و كل من ؤ ما ال يو "

 تفصيل: فيه  المأكولغي  ، و هو طاهر  حجمهغم ر  بل طاهر اإل شوف  خلقته،لغت مهما بطاهر  تمن الحيوانا

ي الخلقأو  أي القط ن كان كالهر إ •
ي الهر والفأر والعرس وما إىل ذلك،  – فهو طاهر  ةدونه ف 

  يعن 

 . نه نجسإفة من الهر خلق أكي  وان كان  •

 نجس فأنت مخطئ ولو قلت طاهر نجس أم طاهر؟  لكن إذن لو قلت لك هل الحيوان الذي هو أكي  من الهر هل هو 
َ
لو قلت

، إذن المأكوالت عندنا طاهرة وأما كل فانه نجسأ كل فانه طاهر وان كان ال يأ ن كان يُ إ : ، البد من تفصيل تقول ىلي فأنت مخطئ 

ي الخلقة فإنه طاهر، قال
الطي  كل من ؤ وما ال ي": غي  المأكول فإن كان أكي  من الهر خلقة فإنه نجس وإن كان كالهر أو دونه ف 

ي  "البهائم مما فوق الهر خلقه نجسو  ي الهر قال السالم الصالة و عليه  ألن النن 
من الطوافي    هي ما نإنها ليست بنجس إ": ف 

. أي مما يكي  تطوافه علينا  "عليكم
ً
ل فيه ولم يكن نجسا  فهذا ُسه 

ي  ها نوما دو "
ي جواب أو خي  - ر فطاهر أالفو  ةكالحية  الخلقف 

بمفهوم قوله  .. ترصي    حهذا مفهوم . "غي  المائع والمسكر  -لما  يعن 

 
ُ
ي مطلع الفصل المسكر المائع نجس فف

ي  هم منه أن غي  المائع ليس نجسا"ف 
ورصح بهذا فقال: " المسكر غي  المائع" يعن 

 . غي  المائع طاهر و  نوعان المائع نجسالمسكرات الشيخ مرعي رحمه هللا يرى أن 
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 فقال ميتة اآلدمي  عندنا،الميتات نجسة " الجرادوالسمك و مي االد ةغي  ميت ةنجس ةوكل ميتقال: "
هذه عامة لكنه استثن 

ي علسه الصالة والسالم، والمؤمن ال ينجس، واآلدمي ال ينجس ألن هللا  طاهرة، والسمك ميتته طاهرة والجراد، هذا بنص النن 

ي آدم. 
م بن   عز وجل كر 

اغيثمل و البق والقوالخنفساء و  كالعقرب  ةوما ال نفس له سائل " ي  ما “ الي 
دم له يسيل فهو  ما ال ال نفس له سائلة يعن 

ة كالرصارص والنمل وما إىل ذلك ال دم لها يسيل إذا ماتت  العرب تعي  عن الدم بالنفس طاهر، ات الصغي  ... فهذه الحشر

ف و 
ُ
ن
ُ
 ةوما ال نفس له سائل فهذا أصله نجس، لكن " جروحال دود فهذه طاهرة، إال أنهم استثنوا ما أصله نجسا كرصارص الك

اغيثمل و البق والقكالعقرب والخنفساء و   كل هذا طاهر.   " الي 

ما أكل لحمه مهما كان حجمه: " .فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر : ما أكل لحمه ولم يكن أكي  علفه النجاسة قال: "

هذا استثناء أو قيد فما كان أكي  علفه نجاسة البد أن ُيحبس نجاسة"  أكي  علفهيكن ولم البقر والغنم واإلبل وما إىل ذلك، "

ز عن الجاللة، فما أكل لحمه وأكي  علفه طاهر  الطاهر لما العلف  عرفنا وُيطعمثالثة أيام كما  لة، هو اآلن يحي 
 
ي الجال

ذكرناه ف 

ي  –أو ليس أكي  علفه نجاسة فبوله وروثه وقيئه 
ي اآلدمي طاهر، لكن ليس معن  كونه  فضالته يعن 

... إىل آخره وكذلك أيضا من 

ي هذه المسألة يستدل بحدث الُعرنيي   عىل ُيأكل، لماذا طاهر أنه 
مفيش مشكلة، ده صح،  الطهارة،؟ بعض الناس عنده خلط ف 

ب ي قضية شر
أبوال اإلبل، بل يشدد عىل  واستدل به أصحابنا عىل طهارة بول ما يأكل لحمه وروث ما يأكل لحمه، ثم يتوسع ف 

، طيب يا عم ده  ب العسل المصف 
ي هذا  بول! من ينكر كأنه ينكر َحل  شرُ

ففيه ناس  هذا! بول نفشي تعافه، فما الذي يزعجك ف 

ي بعض المسائل. 
 عندها خلط ف 

ي طهارته خالف، وبع أوال: 
ي  طاهر،هب يرصح أنه لكن خلينا عىل المذهب، المذللتداوي  ض العلماء قال: يستثن  ما كانف 

يأت 

ء يكون  ي
ب البول ولو كان طاهرا ألنه مستقذر، فمناط التحريم ليس فقط النجاسة، الشر ي األطعمة ويرصحون أنه ال يجوز شر

ف 

ا ... أو ما إىل ذلك فعندنا علل أخرى. فلما نقول   مثال، أو نجسا فيحرم، ويحرم أيضا رغم كونه طاهرا لكونه مستقذرا  كونه مرص 

ي األخر بول!  إن بول
 اإلبل طاهر، ليس معناه أنه عسل أو لي   مثال، فهو ف 

ي جملة 
به ف  عا ألنه مستقذر فهو حرام حن  لو كان طاهرا،  الصور إال أوال اًل يجوز شر ي شر

 فيما استثن 

ي صورة معينة، وشخص أصيب بهذا مرض هل البد أثانيا: هب أنه 
 
ي بعض النصوص ف

 
به ف به مما جاء به النص وجاء شر ن يشر

به يعد معارضا للسنة! ما هذا الذي تقولونه! بعض الناس ال يفهم النصوص ويريد أن يشدد عىل  حن  يكون مؤمنا؟ ولو لم يشر

، بس أنا نفشي تعافه ال أريد تناوله، كما أن الضب حالل  ي
ي بعض المواضع ماشر

، هو حالل ف  ي
ي صىل الناس، هو طاهر ماشر والنن 

ي أعافه" ُيأكل وكان هللا عليه وسلم لم يأكله، 
ولم يأكله، البصل والثوم والكرات عىل مائدته فقال: "لم يكن بأرض قومي فأجدت 

 ذلك حال وما إىل
ً
ء ال يحبه ال  ... ل لكن ُيكره أكلها ألن رائحتها كري  هة، إذا ي

حن  لو كان حالال، وال تقل ُيجي  اإلنسان عىل أكل شر

ة وتعدد الزوجات وما إىل ذلك. "له  ي أشياء كثي 
 أنت تعارض السنة والطب النبوي" ونظي  ذلك ف 

ي اآلدمي ولبنه فطاهر" قال:  
ي  ".وما ال يؤكل فنجس إال من 

ي اآلدمي ولبنه  بول وروثيعن 
ء مما ال ُيأكل فإنه نجس، إال من  ي

وف 

ي فلبنها  مثل لي   المرأة إذا أرضعتفطاهر 
ي  طاهر، ومن 

اآلدمي طاهر ألن الرسول عليه الصالة والسالم كان أحيانا يكتف 

ي ث ،بالفرك
ي عليه الصالة والسالم ف   وبه ويصىلي به فهذا دليل عىل طهارته. إذا كان جافا ُيفرك ويخرج النن 
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ي الصديد دم مختلط بقيح والقيح هو األبيض الخاثر الذي ال يخالطه دم، وهذا معروف  "والقيح والدم والصديد نجس"
ف 

ي الصالة عن يسي  منه نجس" الجروح
ي الصالة "نقض الوضوءلم ي لكن يعف  ف 

ه ف   عن يسي 
ي هو نجس لكن يعف 

، يعف  يعن 

ي 
ي غي  مائع ومطعوم  ، أما ف 

، لكن إذا أصاب كما قال صاحب الزاد ف   عن كثي  وال يسي 
بدنا أو  المائعات والمطعومات فال يعف 

 ٌ ي الصالة عن يسي  منه"من دم أو قيح أو صديد قال:  ثوبا مثال يسي 
، "نقض الوضوءي " ال  وضابط اليسي  منه أنه"  يعف  ف 

ي باب نواقض الوضوء أوعرفنا 
ي  الناقض هو ما فحشن ف 

ي نفس كل أحد بحسبه أحد بحسبه،  كل  نفس ف 
إذن ما لم يفحش ف 

ي غي  مائع ومطعوم. 
ه  ف   عن يسي 

 يعف 

يعف  عن  كان كالهر ودونه من غي  المأكوالتأي  لو كان من غي  المأكول  حن  القيد، البد من هذا " إذا كان من حيوان طاهر"

ي الصالة عن يسي  منه "الصديد منها،  الدم والقيح و يسي  
ي الحياة  إذا كان من حيوان طاهر  نقض الوضوءلم ي لكن يعف  ف 

" ف 

هو هنا سكت عن اليسي  ، يخرج من مسلك الجماع هذا يعف  عنهالذي  ".ولو من دم حائض"ولهذا يسي  دم اآلدمي يعف  عنه، 

 عن يسي  خارد من مخرج  خارج السبيلي   والغائط فهذا ال يعف  عنه، لبول امن مخرج يخرج الذي 
ال يعف  عنه، لكن يعف 

  هذا تنبيه سكت عنه المؤلف لكنه مهم. الحيض، 

 عن يسي  دم وقيح وصديد كما عرفنا، إذا فيه يسي  ... يعندنا ثوب واحد، اآلن  ".ويضم يسي  متفرق بثوب ال أكي  " قال: 
عف 

، أو به، فصىلي فيصح أن أضابطه أنه ال ينقض الوضوء،  ي ي ثوبحائ امرأةإذا أصابت نقطتان أو ثالث من الدم ثوت 
 ض حاضت ف 

ه للصالةيلزم س لكن يعف  عنه فال ج، الدم نوأصاب ثوب  ها دم يسي  من الحيض ه لصحة  تطهي  ط تطهي 
الصالة، أي ال يشي 

ي جهات متعددة من فلو صلت هكذا وهي عالمة به فصالتها صحيحة ألنه يسي  معفو عنه، حلو. عندنا 
يسي  لكنه متكرر ف 

إذا كان ُيضم ي "ويضم يسي  متفرق بثوب ال أكي  " الثوب الواحد، قال: 
ّ
ا فإنه نجس. صي   ف نجس والبد من غسله، الثوب كثي 

ي عدة مواضع: بالصدر يسي  وب
مجموعه كثي  فالبد ذا... كالظهر يسي  وهيضم متفرق يسي  بثوب واحد أصيب بيسي  الدم ف 

ة، والثوب  ي هذا الثوب فيه نجاسة يسي 
ي عدة أثواب: يعن 

ي الثوب وال يعف  عنها، لكن إذا كان ف 
من غسل أماكن النجاسة ف 

ة  ة ... لطاقية فيها نجاسة يسي  عنه ألن كل ثوب له حكم مستقل،  ، فهنا فيه عدة أثواب فهذا معفو الذي تحته فيه نجاسة يسي 

 ا متفرقاليسي  فيه  كان  ، لكن إذا كان ثوب واحد جميع األثواب باعتبار  ةكثي    ةلنجاسا تكاندت األثواب كان  حن  لو  إذا تعد

 ه كثي  فالبد من غسل النجاسة. موعمج

إليها، مسألة مهمة ويكي  دورانها وتشتد الحاجة هذه " خي  طي    - .طاهُر  طاهرٍ وعرق وريق من  شارع ظنت نجاسته وطي   "

ي لست متحققا منها بل عندي  "ي   شارعطو قال: "
اب الذي أصابه الماء وما إىل ذلك، ظنت نجاسته يعن  يتحمل  ظن،هو الي 

ي هذا وهذا. وكذلك أيضا مشكوك فيه و احتماال راجحا أن يكون نجسا 
اب طاهر قد يكون غي  ذلك، يعن  اب، الطي   والي 

 الي 

ا  ي يحكم بطهارته فمهما أصاب ثيابك حن  لو كان كثي 
شارع ظنت  وطي   "حكم بطهارته، هذا مقتض  قوله: "فإنه يُ يعن 

 " .طاهُر  . .. هنجاست

الحكم  فما الحكم؟مياه مجاري مثال رصف صحي تيقنت أنها نجسة،  نجس،إن تحققنا النجاسة: أنا متيقن أن هذا الطي   طيب 

ها. ف  أنها يع ة أل طاهر فمهما  طي   شارع ظنت نجاسته يبف   خالص؟ عن يسي  ي الكي 
نه طاهر، كي  فإنه طاهر، مفيش مشكلة ف 

 حكمنا 
 
هينجاسته فهذا مما يعف  عن ا بطهارته، وطي   شارع تيقن  . سي 

طاهرا، فعرق وريق الهر مثال حن  لو غي  مأكول مادام نات الطاهر طاهر، أي عرق وريق الحيوا" طاهُر  طاهر،وعرق وريق من "

ي الخلقة  الهرة وما ولهذا سؤر ، دمي آل والحيوان المأكول وا الهر والفأر : ر طاهر طاه وريق من عرق
ب  ها الىلي هو  -دونها ف   بقية شر
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ي طاهر 
بت هّرة من إناء ف يعن  ب  ها  بقيةإن فلو شر ي طب نقول  طاهر،شر

بوا  بف  بوا وال حاجة هو  مفيشال ! الزم تشر مش الزم تشر

به هو طاهر  ي بول  مفيشطاهر بس مش عاوز اشر
 ؛ اإلبلمشكلة زي ما قلنا ف 

ي مما هو كالهر  -ولو أكل هر ونحوه  ،طاهرٌ  وعرق وريق من طاهرٍ "
ي الخلقة مما يحكم بطهارته كالفأر ونحوه ودونه يعن 

ف 

ي كل الحيوانات الطاهرة -الدجاجات و 
ي - طفلأو  لو أكل هر ونحوه -يعن 

ّ يعن  أكل نحو أو  لو أكل هر نجاسة=  "نجاسة –آدمي

ب من مائع"قال:  ! تميي   بعض االطفال أعزكم هللا قد يأكل عذرة مفيشاألطفال -أكل طفل نجاسة أو  الهر نجاسة ي " ثم شر
يعن 

ب بعد أ ي الخلقة طاهر  كنت بقول الهر وما   ،نجاسة ن أكل النجاسة ريقه وصلتهشر
طب لو أكل نجاسة؟ هر أكلت فأرا  ،دونه ف 

ب من مائع"، قال: كل نجاسةأ طفل أو  نجاسة أهو؛= مّيتا ي إيه  "ثم شر
ي  "لم يرص  " : قالالحكم؟  بف 

المائع بل هو لم يرص  يعن 

ي الماء فالماء طهور فيعف  عن ذلك  ،طاهر 
ي لم يؤثر لمشقة التحولو ف 

سؤر =  "وال يكره ُسؤر حيوان طاهر" . رز عن هذا يعن 

ة نعم الدجاجة الغي  مخالة يكره سؤرها أو فضلة هو بقّية 
ّ
اب ويستثن  من ذلك الدجاجة الغي  مخال   . احتياطا قالوا الطعام والشر

 باب الحيض

بشعة  عىل االنتهاء منههللا  إن شاءالشيخ يقول أنه عازم  "وال مع حملوال بعد خمسي   سنة  ال حيض قبل تمام تسع سني   "

ي عليه الصالة والسالم؛ العلماء يقولون  صلوا الليلة،  حن  لو أطال درس المسألة دي  ،"ال دم"وال يقولون  "ال حيض"عىل النن 

ي مش من أهل العلم أصال = عوام اللما بنتكلم فيها مع الناس بالذات العوام وأشباه 
ي منتسبون ا ،عوام يعن 

ىل أشباه عوام يعن 

ي ظنهم فاكرين نفسهم علماءأو  العلم
ي ظن الناس وهم زي العوام أو  ف 

الحظ ان انا ال اتكلم عىل  ضهبر ،مفيش فرق  بالضبطف 

ي المسألة
جيح العلمي ف  فقهائنا الحنابلة يقولون ال حيض  حيضالعلماء يقولون ال  ، التناول غي  العلمي للمسألةىلأتكلم ع ،الي 

ي الثمقبل تمام تسع سني   مش بل
ي التسعة وا نية خلصاوغ تسع شوف عندنا بلوغ تسع سني   يعن 

وعندنا تمام تسع  وبدأنا ف 

ي تسع سني   تمت
ية معرفة التاري    خ الهاللية الهجرية وده مما يبي   لك أهم باألشهر وطبعا الهاللية كل الحسابات  ،سني   يعن 

عية؛ تسع سني   تامة هالليةالهجري ألن ده ها ي عليه أحكام شر
تسع سني   دول يفرقوا ثالث شهور وشوية بالنسبة  ينبن 

ي تبف  
ثالث شهور عشان تقول انها  قعدها ئض وانت لو بتحسب بالميالدي حتخت دي لو نزل عليها دم حااأل للميالدي يعن 

ي نهاية الحيض عند بلوغ  حائض
داد أكي  يبف  سنة ونصف تقريبا فرق المسألة ك 50وقل مثل هذا ف  بي  سنة طبعا العدد حي  

ي 
ة ،جدا يعن 

ّ
ي مسألة العد

سنة وال مع  50وال بعد  ،عند تسع سني   هاللية لو قبلها بيوم يبف  مفيش حيض. إىل آخره وكذلك ف 

 . حمل

 : ثالث أحوال ال حيض فيها

  . سني   لو رأت دم عىل صفة الحيض فليس حيض إنما يحكم انه حيض بعد التسع سني    9فالبنت قبل  أوال: 

ي : ثانيا
ي هي عندها  50تم لها  المرأة الن 

، سن 50سنة هاللية ورأت دما فليس حيض يعن  ة وقد حاضت وعندها عشر سني  

ل عليها الدم بصفة معينة 40بقالها  ي شهر محرم وجاء شهر  خمسي   لما تمت ال ،سنة يا مؤمن يي  
ل  سنة هاللية مثال ف  صفر في  

ي  ىلي منها دم بنفس الصفة ال
يا شيخ ده نفس الصفة نفس اللون نفس الريحة نفس : نقول لها ده ليس حيضا، سنة 40ها ل بف 

ي 
  . ليس حيضا =  ! الوجع الذي يصيبن 

ي نفس الموعد بنفس الصفة : وال مع الحمل ثالثا: 
 . ليس حيضا = حملت فرأت الدم ف 
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ترى الدم مع الحمل نقول له والبنت ترى الدم قبل التسع والمرأة  خمسي   ل لك كيف هذا والمرأة الدم بعد فبعض الناس يقو 

ألن الدماء . م قلنا ال حيض؟ أحنا قلنا ال حيضمع الحمل أأو  بعد الخمسي   أو  ال دم قبل تسعقلنا هل نحن :( أيواااا تعاىل بف  

ي  
ي دم فساد لكن ليس حيضا أنا أنف 

ي دم نفاس ف 
ي دم استحاضة ف 

ي دم حيض ف 
ي  كونهليس كلها حيض ف 

ي أنه ف 
حيض وال أنف 

ى الدم بعد الخمسي   ال يرد عىل الحنابلة ان الف ،دم
ش دعوة نا ماليأ ،ن االطباء يقولوا ده نفس صفة دم الحيضأ وال مرأة سي 

ي  ريقهذا التف األطباء،بكالم 
ع هو الذي تحكم ف  عي فالشر

ع  شر ي زي ما الشر
ي الحيض أهذا؛ تعبدي يا أح 

سقط عليها العبادات ف 

ع اصطلح اصطالحا ان دم الحيض  فيش حيض ن بعده ومليه احكام كذا وكذا وله مدة معينة وله زمن ال يكن قبله وال يكالشر

أيام ال  10لكن يقول لك   7و 6وحن  االطباء يقولوا  ست أو سبعالحيض وغالب  13يوم واقل دور بي   حيضتي    15اكي  من 

تك ماتق ي مشكلة عال ،يوم 15بنقول  ... لشو مش حيض حرص 
تتحكم وتدخل جها يا عم لكن ال الطبيب عاوز يعالج شاف انه ف 

ي ما ليس لك هذا 
ي  ،حيض ف 

 
ي  ،فتك دي وظيفة الفقيهيماتصليش مش وظأو  صىل

ي منته االهمية ألنك بتفن 
وهذه التنبيه ف 

ي ما ينفعش
ي وحدة تقول أصل الدكتور قال ىلي ده حيض تقول لها دي استحاضة يا بنن  لها ده حيض و تق ، أو أحيانا وتح 

ي هذوالطبيب يقول لها 
ي ف 
ع هو الذي اصطلح عىل ده مش حيض الطبيب ال يفن  وابط ضحيضا بن هذا يسم أا أصال الشر

 ! الطبيب يقول حيض الطبيب يقول نفاس الطبيب يقول جن ازرق مش مشكلتنا احنا دي ،لم توجد فليس حيضا إذا  معينة

ع عندنا  ي بناءا عىل داللة الشر
ي  ،ا فيها خالف طبعا كسائر مسائل الفقهالمالكية وهكذأو  عند الشافعيةأو  نحن نفن 

فالعالم يفن 

ي هذه المسألة ال
مشكلة لكن ليس  مفيش سيديعالج يا  الناحية الطبية، ال أنه يقول سأعالجإطبيب ال يتكلم اصال بما يراه ف 

ع ال حيض قبل تمام  ي االمور الشر
ي  ،سني   ال حيض بعد الخمسي   ال حيض مع الحمل 9لك ان تتدخل ف  صىل هللا عليه والنن 

ي حديث 
قها حامال " : بن عمر اوسلم ف 

 
ي الحيض واالمام  ألنهوهذا يدل عىل ان الحامل ال تحيض  "طاهراأو  طل

نه عن الطالق ف 

" فما دون ذلك ال وأقل الحيض يوم وليلة": طيب قال  "نما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض"إ "احمد رحمه هللا قال

ه " يسم حيضا، فلو  "يوماثالثة عشر قل الطهر بي   الحيضتي   أو  سبع أو  ستوغالبه ، "ال يكون حيضا  16  فال "وماي 15وأكي 

ايام فانقطع  7مثال حيضها  ... الحيضيكون  أيام وليس هذه عادته ان  10انقطع الدم وعاد دم عىل نفس صفة الحيض بعد 

ي اليوم 
ي بي   ال 15الدم ف 

 ةيوم ايو  15يس حيضا طب انت مش يقول ان اكي  الحيض أيام نقول ل 8 الو  7مثال نزل دم يعن 

ي اليوم ال 7عادتها  -بس دي عادتها ودي مش عادتها
ء اخر  3حن  يتكرر -ليس حيضا  15أيام وجاء الدم ف  ي

لكن -مرات ده شر

ي الحيضتي   البد من فاصل بينهما 
ل يعن  الشهر ألن  يوم فليس حيضا وغالبه بقية 13يوم فلو عاد الدم قبل  13ال حيض يي  

ه ألن بعض النساء قد تظل  24أو  23بقية الشهر  ...  حيض يبف  غالبا الطهر بقية السبع 7أو  6غالبه ال يوم وال حد ألكي 

ي له أحكامو  الحيض يوجب أشياء – "اويحرم أشياء منه" ، شهور ال تحيض
هو لن يذكرها كلها ولكن سيذكر :  -يحرم أشياء يعن 

 :  بعضها قالأو  المهم منها 

ي الفرج ءالوط" •
ي غي  الفرج وهو المذهب يجوز االستمتاع الحائض بما دون الفرج  ءهوم أنه يجوز الوطففم "ف 

ف 

ي صىل هللا عليه وسلم ء إال النكاحا: "لقول النن  ي
ي هللا عنها  ". صنعوا كل شر

ي صىل هللا " : قالت عائشة رض  كان النن 

ي عليه وسلم يأ
ت   زر فيباشر

ّ
ي وأنا حائض فأت

ر عىل سبي وهذا  "مرت   ، ل االحتياط ولكن ال يلزم أن تي  

ي يحرم الطالق حال الحيض: "الطالق" •
ي المؤلف شيئا لكن العلماء قالو  ،يعن 

ي غي  هذا الكتاب  ا ولم يستثن 
ي ف 
يعن 

ر طالقا عىل ع  أو  قالوا ما لم تسأله خلعا  ي أدخلت الرص 
وض تبذل له عوض ليطلقها يباح له أن يطلقها ألن هي الن 

ي سألته بعوض عىل نفسها 
رها بطول العدة فإذا كانت هي الن  طلبت أو  ألن المنع اصال من الطالق حال الحيض لترص 

ي  و خلعا أ
ر عىل نفسها أما أو  خلعته يعن  ي أدخلت الرص 

ها أو  سألته طالقا بال عوضإذا  دفعت له عوضا فهي الن  غي 

 : قال، سأله طالقا ولو بعوض فال يجوز 
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  فتحرم حال الحيض "الصالةو " •

الصالة أما الصوم فيحرم فعله حال الحيض ولكنه واجب وجوب  الحيض يسقط... لكن الحظ أن الصالة  "الصومو " •

 ،ولهذا تقضيه حال الطهر 

ي  "والطواف"  •
 ألنه البد من الطهارة.  فال يجوز لها الطواف بالكعبة حال الحيضبة عبالكيعن 

تفاق أهل ابأصغر دث عىل المحدث حوكذلك  الجنب ىلذلك عوكالجنب عىل و  يحرم عليها  "مس المصحفو " •

 العلم هذا ال خالف فيه بي   السلف؛ 

ي المسجد وكذا المرور  لبثوال" •
سلفا أن تمكث و  يحرم عندنا وعند عامة اهل العلم خلفا  " نعمفيه إن خافت تلويثهف 

ي المسجد مسألة دي مسألة 
ي طبقات الصحابة و بي   السلف مفيش نز  اتفاقالحائض ف 

وتابعي  مهتابعياع أصال ف 

ي ذلك الظاهرية وهم محجو نمإو  األربعة،تابعيهم إىل عرص االئمة 
بن حزم لما احن   ،السابق باإلجماعون جا نازع ف 

ي كان يقول كالم ليس علميا 
ي أقول وقال هذا ايضا بعض  ،حجج ادلة ال داللة فيها أصال  ... حاول يحتج يعن 

بل انن 

يستشكل ان القول االن شائع عند السلفيي   يقول لك أن الحائض -ن حجج ا االفاضل من طالب العلم أمن اخوانن

ي الموسيف  عشان ليكم هوى انقول لهم يا جماعة انتم تزعلوا لما  -تدخل المسجد يقول لك مفيش دليل 
بن حزم ف 

ي الموسيف  
ي الموسيف  مع أن حجج بن حزم ف 

ي التشديد عىل الناس فتأخذون بكالمهم ف 
ي ف 

ي يعن 
الموسيف  إباحة ف 

ي 
ي المسجد إأقوى من حججه ف 

إنما اباحة مكث الحائض  ! عىل االقل الموسيف  له فيها سلف ،باحة مكث الحائض ف 

ة بهم مش  ي ذكرها ال عي 
ي السلف أصال وكل االدلة الن 

ي المسجد محدش قالها ف 
ي ها، داللة ال في مفيشف 

 يقولون يعن 

ي الخمرة قالت
ي قال للسيدة عائشة ناولن  ي يدك أصل النن 

ي حائض قال ليست حيضتك ف 
ي ده دليل عليكم ... إت 

يابن 

 أصال،: انتم 

o  ي حائض هذا دليل عىل انها مقرر عندها ان الحائض ال تدخل المسجد ولهذا  : وال أ
ألن عائشة تقول إت 

  ،بعض العلماء حرم الدخول مش بس المكث

o  ي يدك تليس" : قال : ثانيا
ي باليد فقط لن تدخىلي  انت لن تدخىلي بالجسد كله انت=  "حيضتك ف 

حتناولين 

نا بتحريم والمكث ؛ ثم حن  لو قلل؛ لن تدخىلي بالجسد كله فقط اليد وهذا قول من قال بتحريم الدخو 

 ،ليس مكث فأنت كيف تحتج به عىل المكث فهذا دخول و وإباحة الدخول 

o ي المسجد طب انت بتستدل
ي كانت تقوم ف 

يسة ال آقد تكون  المرأةهذه  ! بواقعة عي    وحديث المرأة الن 

 ،يقل أحدا من العلماء بهذا الفهم فجايب أدلة مفيش فيها داللة أصال لم ،أنها تخرج حال حيضها أو  تحيض

o ه الكثي  من العلماء وحن  وصحح "حل المسجد لحائض وال جنبأ ال " : وعندنا أحديث أخرى كحديث

 ،مش معناه ان الحكم باطل كما قلنا من قبلالضعف 

o ي عليه الصالة والسالم  خر وعندنا حديث آ ويشهدن  "أمر ان تخرج العواتق وذات الخدور والُحّيض"أن النن 

ي صالة العيد وقال
 " : الخي  ودعوة المسلمي   يعن 

 
ل الُحّيض الُمصىل ل  . مصىل العيد =  "وتعي   فتخرج وتعي  

ا يقولون ان مصىل صحابنأتقعد بعيد ال تدخل المصىل. ليه؟ خروجها ولما تخرج أو  بإخراجها المصىل فأمر 

 العيد مسجد وله حكم المسجد. 

o  ي الجنب: أوعندنا ايضا
المرور بس وال يجوز ان تمكث =  "وال جنبا اال عابري سبيل"ن هللا عز وجل قال ف 

وهذا مقرر عند اهل العلم ان حدث الحيض  وحدث الحيض اشد من حدث الجنابة. ، "احن  تغتسلو "

ة، لكن انتو فيا جماعة اال  اشد من حدث الجنابة.  ال لطرف واحد وليس عندكم إاحيانا ال تسمعون  ا دلة كثي 

ي زماننا يقول لك ال دليل عىل  ! ال دليل .. أله علمي لضعف الحجج من قوتها فتقولالتميي   ال
بعض الناس ف 
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ي االئمة االربعة والسلف كلهم متفقون عىل  يم مكث الحيض، اللهم صل  تحر 
وسلم عىل سيدنا محمد، يعن 

تك كدة بجرة قلم تقول ال دليل. حسبنا هللا ونعم الوكيل. التح  ريم وحرص 

 الكالم الىلي بنقعد نقوله لكم، الورع واالحتياط، الحاجات دي مفيش فيها ورع واحتياط عند 
وطبعا بف 

ي ايه
ي مسائل ثانية. تفريق بدون ان تفهم اصال التفريق  ؟الجماعة، انما عندهم ورع واحتياط ف 

ي  دهف 
مبن 

 يه انت مش قادر تفهم بيجيبو مني   التفريقات دي. عىل ا

ء اال الطوافعىل  اف"يستشهدون بحديث  : واحد بيقول ىلي  ي
 ! برضه من الحجج المضحكة ده، ما هو "كل شر

ي عليه الصالة والسالم قال لعايقول لك  وفعال شوفت الحجة دي اكي  من مرة، قال أو  شةئاصل النن 

ي اف
ي ما تفعل الطاهر عىل للحائض يعن 

ي البيت عىل افأو  ات غي  اال تطوف 
ما تفعل الطاهرات غي  اال تطوف 

تك متصور انها هتصىلي مثال؟ ما هو ما تفعل 
حن  تطهري لما قال لعائشة رض  هللا عنها. طب حرص 

ء اال الطواف ي
طب استدل بيه انها  ؟الطاهرات هي الصالة، انت عايز تستدل بالحديث انها تفعل كل شر

، ها، ينفع ت  صىلي زي الطاهرات؟ الحديث ال داللة فيه عىل هذا العموم اصال. بتصىلي

ي مش مسجد، المسع ليس مسجدا.  أصلها ثانيا بيقول لك  هتسع بي   الصفا والمروة، ما هو السعي يا حبين 

ي عليه الصالة والسالم مش مسجد.  ألنه. هي هتقف بعرفة المسىع ليس من المسجد الحرام زمان النب 

تك بتستدل بحجج مفهاش داللة اصال. وكل  وهتسع بي   الصفا  والمروة الن المسع ليس مسجدا. فحرص 

لم أو  دي العلماء عرفوها وحفظوها وفهموها. انت الىلي مش فاهم مش العلماء الىلي مش فاهمي    األحاديث

ي انفسكم.  ا فاتقو يحتجون بما ال داللة فيه، أو  تصلهم االدلة
.  هللا ف  ي

 ماشر

ي المسألة 
ي المسائل دي. أبنتخانق فيها كثي  ويا  ألننا دي طبعا طولت ف 

ي سبحان هللا العظيم سبحان هللا الورع بيموت ف 
ح 

ي المسجد وكذا المرور فيه والمكث"
ي المسجد يع ،"ف 

ي وكذلك يحرم المرور ف 
ي وأما إذا ن خافت تلويثه.  يإن 

كانت متحفظة   عن 

 كثا. ولم تخف تلويثه فال يحرم عليها المرور، مرور فقط وليس م

( الغسل"، أشياء عرفنا انه يحرم  "ويوجب" ي
ال بعد انقطاعه كما عرفنا الن ال بد إلكن ال يصح الغسل ، "ويوجب )الحيض يعن 

 فهي بالغ. أو  ذا حاضت البنت فهي بالغةإف يوجب الحيض البلوغ : " والبلوغ"، من انقطاع الموجب

ي ويوجب الحيض الكفارة بالوطء فيه "والكفارة بالوطء فيه"
جامع الرجل امرأته وهي حائض وجبت عليه كفارة. وهذا إذا  . يعن 

ي هذا: فيه دينار 
الحيض جاهل أو  ناسيا أو  ولو مكرها "نصف دينار. أو  من مفردات المذهب عندنا للحديث الذي جاء ف 

ي راجل جامع امرأته وهي حائض مكرها. إوهي نصف عىل التحريم أو  فهي دينار والتحريم" 
عىل الجماع،  أكرهن طاوعت. يعن 

بكأو  لو لم تجامع امرأتك وهي حائض هنقتلك او ناسيا،  كذا، مكره، فجامعها، يقولون عليه الكفارة. أو   هنسجنكأو  هنرص 

ي الحيض حرام أو  ته حائض وجامعها، عليه الكفارة. أمر اواحد ناشي ان 
جاهل الحيض والتحريم، واحد ميعرفش ان الجماع ف 

ن فيه حيض اصال. احيانا يا جماعة يقول لك ايه، لو جامعها فحاضت وهو يجامعها في  ع، الي  ع عندنا جاهل اأو  فجامع امرأته

ان رفع القلم  أحاديثعندنا أو  ال اتفضل، عليك كفارة برضه. ال حول وال قوة اال باهلل. طيب يا جماعة انتو بتقولو الجماع، ي

ي ما حدثت به الجاهل ما يقيس عليهمأو  عن المكره والناشي والجاهل
. ان هللا تعاىل تجاوز عن امن  ي

لم تتكلم  ا م أنفسها ا يعن 

ندنا ان هللا عز وجل تجاوز عن هذه االمة االكراه. وقال هللا تعاىل ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما عبه ولم تعمل. و 
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ي الحديث قال هللاأو  نسينا إذا  تعمدت قلوبكم قالو ربنا ال تؤاخذنا 
، يرفع القلم   أحاديثتعاىل قد فعلت،  اخطأنا. ف  ي

ة يعن  كثي 

ي ال اثم  دهعن ثالث... كل الكالم 
ليه لما يكون جاهال، لما عاحنا عارفينه ومفيش فيه عندنا اشكال. هذه االحكام تكليفية، يعن 

ي م دهاهه احنا مبنخالفش النصوص، لكن الكفارة  ،يكون مكرها لما يكون ناسيا ال اثم
، يعن  لوش عالقة بالحكم حكمه وضعي

ي هذه الكفارة حكم وضعي ال ارتباط لها 
. يعن  ي

 . باإلثمالتكليف 

ب سهما ليصيد حيوانا فهذا السهم اصاب ادميا معصوما فقتله. حرام جعننا مثال واضح  دا: قتل الخطأ، به اثم؟ واحد رص 

عليه اي حاجة من الناحية التكليفية وال كفارة  ليه؟ هيدخل النار؟ قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ ال. وال اثم وال 

؟ جت من ان   حكم وضعي وليس حكما تكليفيا.  دهلكن عليه دية. الدية والكفارة دي جت مني  

تك يفطر حكم وضىعي  ي مغيب الشمس حرص 
: ربط الشارع امورا بأمور. زي كدة مغيب الشمس يفطر الصائم. ملناش اختيار ف 

وط وموانع وما اىل ذلك. الصائم وتجب صالة المغرب. ا وملهاش عالقة بالحكم  حكام وضعية مرتبطة بالمات واسباب وشر

. احيانا ترتبط  ي
ي من جهة ان هذا حرام فتجب عليه الكفارة. أل مش الزم. الكفارة ملهاش ارتباط بالحكم التكليف 

 وأحيانا التكليف 

الجهة منفكة. احنا مبنقولش فيه اثم. احنا بنقول لك ... أل  ال كفارة. فال ترتبط. فمتجيش تستشكل عىل الحنابلة وتقول ال اثم 

 تمام؟ حلو جدا.  كفارة. 

 ، . 24عيار  ونصف من الذهب الخالص الىلي هو  تأربعة جرامار. الدينار الكفارة، دينار ونصفه اما دينار واما نصف ديناوهي

ء كدة اثني   وثمن. أو  جرامات ونصف.  أرب  ع ي
ي اثني   وشر

. انت مخي  بي   هذا وهذا. الت ىلي عنصفه يعن   وهذا لحديث دينار  خيي 

 نصفه. أو 

ي ان كانت مطاوعة له.  "إن طاوعت وكذا هي "
ي كذلك المرأة ان طاوعته. يعن 

مفهومه انها  "وكذلك هي ان طاوعت"قوله  يعن 

ي كانت مكرهة فال كفارة عليها بخالف الرجل. فالمرأة تعذر هنا 
ضا كما ل والنسيان ايوبالجه باإلكراههي ان لم تطاوعه يعن 

ي استظهره الشيخ منصور الب
  رحمه هللا تعاىل. هوت 

ي - تيممها أو  وال يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها "
ي المسجد. غي  الصوم  -عجزت عن الغسل إذا  يعن 

" والطالق والمكث بوضوء ف 

ي ثالثأالحائض هي هي أو  حكام الحيضأ
ي انقطع حيضها ولم تغتسل اال ف 

انقطع إذا  ة مسائل ذكرها المؤلف. حكام المرأة الن 

ي  . الدم ولم تغتسل فما حرم عليها حال الدم هو ايضا حرام عليها حن  تغتسل
 
، وال يجوز لها ان تلبث ف ال يجوز لها ان تصىلي

ثالثة  تستثب  منها حكام كلها موجودة ولكن القرءان وال يجوز ان يجامعها زوجها. األ  المسجد اال بوضوء. وال يجوز لها ان تقرأ 

 : مسائل

 كان تطوع مثال. إذا   الصوم: فلو انقطع دمها قبل الفجر مثال ولم تغتسل فيجب ليها الصوم ويصح منها الصوم .1

 . والطالق. فيباح طالقها بعد انقطاع حيضها وقبل الغسل .2

ط الوضوء كالجن .3 ي المسجد ولكن بشر
ي المسجد. فان انقطع دمها جاز لها ان تمكث ف 

قبل  ما أب. واللبث بوضوء ف 

ي المسجد. تانقطاع الدم فحن  لو 
 وضأت ال يجوز لها ان تمكث ف 

ي زمن الحيض طهر" ال تتغي  قطنةأوانقطاع الدم ب: "قال
 : المرأة تطهر بعالمتي   . احتشت بها ف 
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ي أخر الدم العالمة االوىل القصة البيضاء  •
ل ف   وهذا ال يوجد عند بعض النساءتي  

ي اثناء ايام الحيضبعض النساء ال ترى القصة البيضاء فط •
بعد انقضاء ايام أو  هرها ان يحصل جفاف تام. سواء ف 

 الحيض. بان تدخل، 

ي موضع ال "تتغي  قطنة "بأال  : الق
ي القطنة احتشت بها المرأة ادخلتها ف 

ة ليس بها دم فهذا طهر ديعن   ،م فخرجت غي  متغي 

ي اثناء الحيض وهذه مسألة مهمة عىل المذهب وكثي  من النس وحن  
ن أولكن عىل المذهب ا فيها خالف عاء ال تعرفها، طبف 

ي زمن الحيض طهر. فلو ان امرأة مثال حيضها 
ل دم اصال فتدخل قطنة فان  7انقطاع الدم ف  ي اليوم الخامس لم يي  

ايام وف 

ة فهذا حيض ال اشكال.  ة فال بد ان تغتسل وتصىلي ثم ان عاد ال خرجت متغي  ي اليوم الدفان خرجت غي  متغي 
سادس م ف 

  والسابع فهذا حيض. 

ي الحائض والنفساء الصوم ال الصالة" : قال
ي . "وتقض 

ي العدة والبلوغ. وكذلك ف 
مسألة واحكام النفاس كاحكام الحيض اال ف 

ي الحائض والنفساء الصوم وال تقضيان الصالة
ي تقض 

ي المهم يعن 
 . االيالء. ماشر

ه  ، هذا فصل اخترص فيه المؤلف بعض احكام"من جاوز"و فصل:  ي غي 
الحائض ولكنه اخترصه اختصارا غريبا ليس موجودا ف 

ك التفصيل اىل كتاب اخر وقد  حته من المتون وفيه اخالل كبي  جدا الحقيقة لكننا سنسي  اىل ما سار ليه المؤلف وني  شر

ح روض الم ي شر
نت فاسمعوه ان شئتم. نسأل هللا ان ييش العود عومرفو  رب  عبالتفصيل ف   ة اليه. موجود عىل االني 

يوما فليس  15يوما، فان جاوز الدم  15عرفنا ان الحيض ال يجاوز  ا نح. ا"يوما فهي مستحاضة 15فصل ومن جاوز دمها " : قال

ستحاضة لها ثالثة صور المؤلف ميه؟ نقول عليها استحاضة. طبعا الليس له حكم الحيض.  طيب ايه هو نقول عليها ا ،حيضا 

حيث  و سبعأست يوما فهي مستحاضة تجلس من كل شهر  خمسة عشر من جاوز دمها : "قال، اخترص جدا ذكر صورة واحدة

. فان ايام ح 7أو  ايام 6هلها ممن تشبه خلقتها وتجلس أالب النساء. المرأة تتحرى بعادة . الىلي هو عادة غ"ال تميي    يث ال تميي  

بعض دمها غليظ وبعضه ليس أو  بعضه غي  مني   بعض دمها مني   و أو  أن كان بعض دمها احمر وبعضه اسود. بكان لها تميي   

ه استحاضة. فان كان فيه تميي    تأخذ  فإنها تأخذ بالتميي   وان كان لها عادة  فإنها  غليظا، بالمني   واالسود والغليظ حيض وغي 

 بالعادة. 

  . ي   والعادة مقدمة عندنا عن التميي  
ها خمسة أّيام، نزل عليها دم يعن 

ُ
مرأة عادت   16 ا 

ّ
لة،يوم ُمت ها  6أسود و 10 ص 

ُ
أحمر، وعادت

ة أيام وإىل 5 خمسة، نقول هذا الَحيض ون نفس كلّ  وليست...تقول:  استحاضة هذه العشر
 
أل، هو  نقول:  ...،حاجد  ما نفس الل

ة.   لو ُممي   
ب، حن ّ ك  تغل 

َ
ت
َ
 عاد

ّ
نا، أنت  ُمعتادة فالُحكُم أن

ُ
مي بالعادة ه

ُ
ّ   احك  الُمعتادة ولو ُممي 

ُ
س عادتها، كما ة فالُمستحاضة تجل 

ع قال صاحب زاد  هللا- الُمستقن 
ُ
مه م بالتميي   الذي  ملهاش لكن فيه ُمستحاضة -رح 

ُ
، فُهنا نحك

ً
 مثال

ً
عادة، نسيت عادتها أصال

ه أحمر،
ُ
ها أسود وبعض ،أو  ذكرناه، إن كان بعُض دم    

ه غي  ُمني 
ُ
   وبعض

   و  غليظأو  ُمني 
 والُمني 

ُ
الغليظ وبعضه غي  غليظ، فاألسود

هُ  ة أّيام مفيش إذا استحاضة.  حيض وغي 
ّ
ل  شهر ّست

ُ
ب الَحيض من ك ُس غال  ه تجل 

ّ
ة فإن يض وال تميي   فدي ُمتحي ّ سبعة أو  ح 

  أّيام. 

ه"   وتعصيب 
ُل وتصوُم وتصىلي بعد غسل  المحل  ّم تغتس 

ُ
ل "،"ث ّم تغتس 

ُ
تة أّيام "ث إذا  بعد أّيام التميي   أو  الّسبعة أّيامأو  بعد الس 

، لص خالص، "وتصوم" كانت ُمعتادة،إذا   بعد أّيام العادةأو  كان لها تميي    كده الحيض خ 
ّ
ي " ألن

 
صىل

ُ
ي تفعل ما  "وتُصوم وت

يعن 

ل المحلّ  ها تغس 
ّ
ة أن

َ
يبه، وهذا ُحكم الُمستحاض  وتعص 

رات بعد غسل  المحل  اه 
ّ
ي - تفعل الط

م يعن 
ّ
روج الد

ُ
و محّل خ

ُ
ي ه

 
، -الىل
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ُل فرَجها  م ال يخرج يسيُل عىل مالب سها.  ،تغس 
ّ
 الد

ّ
به بحيث إن عص 

ُ
ها وت ي ُبقطنٍة ونحو 

ت وتحتشر
َ
وعصَبت  المحّل،  فإن احتش

ثل هذا الحفا ظ، فهذا معفٌو ضم 
ُّ
ّم خرَج دٌم بعد هذا التحف

ُ
ي زماننا، ث

ي ف 
ي  ُيسامح عنه، ات الن   مالب سها، ه 

ّ
فيه مش الزم تغي 

ك.  ٌو عن ذل 
ُ
  خالص، معف

ي وقت  كل  صالةبعد غسل  "
 ف 
ُ
به، وتتوضأ  وتعصي 

ث  " المحل 
َ
ة وُحكم صاحب الحد

َ
وهذا ُحكم الُمستحاض

ائم،
ّ
به ويتوضأ سلس كصاحب   الد ل المحّل ويعص  لوقت  كل  صالة بعد دخول  الَبول ومن به  ُرعاٌف دائم وما إىل ذلك، هذا يغس 

ه ينوي االستباحة، قال: 
ّ
ُع حدثه لكن ا ه"، وهذوي بوضوئها االستباحةوتن"الوقت، ويرتف 

ّ
وتنوي بوضوئها " مسألة ُمهّمة جد

ها، نعم.  "االستباحة ال رفع الحدث
ُ
ُع حدث  الحدث موجود، ولكن يرتف 

ّ
  ألن

 دائم، ويحُرم وطء قال"
ُ
ّل من حدثه

ُ
ار  وكذا يفعُل ك

ّ
الُمستحاضة كالحائ ض يحُرم وطؤها، يحُرُم  ة"الُمستحاضة، وال كف

ماُعها  م ج 
ّ
ت إال

َ
ي  –ع خوف  الَعن

نا يعن    -الز 
ُ
نه نها، من الّرُجل من الّزوجأو  م  ن الّزوجة، فُيباح حينئذ،أو  م  ويحُرم " م 

ار  وطء
ّ
رص  هكذا،  ة"الُمستحاضة، وال كف

َ
ي أن يخت

...ال ينبع  ي
ي اختصار...فيه يعن 

ف يعن 
 
ي كالم الُمؤل

ي ف 
 

والحقيقة الىل

ار " هذا إطالق، الُمستحاضة" يحُرم وطء" يقول: 
ّ
  ة"، طّيبوال كف

َ
ي ال  إنت

ي وطء الُمستحاضة يعن 
ارة ف 

ّ
ه ال كف

ّ
نصصت أن

قاُس عىل الحائ ض،
ُ
 إىل ذلك إذا  ت

ُ
 الحاجة

ُ ت، وخصوصا تكي 
َ
 لخوف  الَعن

ّ
ا وهو االستثناء وهو أن تقول إال

ّ
ناك نّص ُمهم  جد

ُ
ه

 . ي
  يعن 

  قال:"
ّ
فاُس ال حد

 
ه والن

 
فاس ُيو ألقل

 
.  يبقاش م وليلة وُيمكن ما"، ُيمكن يكون الن

ً
فاس أصال  يوًما"فيه ن 

َ
ه أربعون ُ ُه  " وأكي  وأكي 

 ّ ي ن 
ّ
مذُي عن أصحاب الن

م،- أربعون يوًما وهذا حكاُه الي ّ
 
 يحىكي فيه اإلجماع، فأكي  النفاس أربعون   و  صىل هللا عليه وسل

ُ
ه
ّ
كأن

فاًسا.  بحسب االختالف الذي استحاضةأو  هذا دُم فساد  42و 41و طّيب  يوما.  ه ليس ن 
ّ
لناه، لكن الُمهم أن

ُ
نفس  ق

ذي
 
لناه ال

ُ
فة.  ق نفس  الص   لو ب 

فاًسا حن ّ ه ليَس ن 
ُ
ي األربعي   نفاًسا وما بعد

م ف 
ّ
ي هذا، فجعل الد

م ف 
 
ع هو الذي تحك

يض، الشرّ ي الح 
  ف 

ه خلُق إنسان"  ب 
 بوضع  ما يتبي ّ 

ُ
ه أربعون يوًما، ويثُبت ُحكمه ُ فاس بوضع  ما تبي ّ  فيه خلُق إنسان، وأقلُّ ويثُبت ُحكم ال" وأكي 

 
ن

فاًسا.  81 هذا ّل  يوًما، فما قبل هذا فليس ن 
ُ
ي وتصوم وتفعُل ك صىل 

ُ
ُم دُم فساد، ت

ّ
 فهذا الد

ً
شهرين مثال  جنينا ل 

ُ
لو أسقطت  المرأة

ائم،
ّ
ب الحدث الد ن ُحكُمها ُحكم صاح  ء، لك  ي

ًرا. إذا   شر ُم معها ُمستم 
َ
فاًس  كان الد  أن يكون قد تبي ّ  فيه خلُق ليَس ن 

ّ
فاس ال ُبد

 
ا، الن

ي خلق  اإلنسان، وأقُل هذا اإلنسان،
  81 التخطيط الذي يكون ف 

ُ
فاسا، 90 وغالبه سعي   غالبا يكون ن 

 
، فما بعد الت

  ال. أو  فيه خلُق اإلنسان تبي   كان قد إذا   90 إىل 81 من بأه وتتبي ّ  

هر"
ُ
َل األربعي  َ نقاٌء فُهَو ط

 
ي الحيض. " فإن تخل

لنا ف 
ُ
لها نقاء بأن ال تتغي   نعم هذه المسألة مثل ما ق

 
األربعي   مدة نفاس، إن تخل

طنة إن احتشت بها 
ُ
ل دم مفيش : الق طنةو  بيي  

ُ
ة أدخلت ق  لو األربعي   لم تتّم، فخرجت غي  ُمتغي ّ

هٌر حن ّ
ُ
لكن ُيكرُه " فُهو ط

ي ُيكرُه وطؤها قبل األربعي   بعد التط "وطؤها فيه
ظ: يعن  ، الح  فساء هي 

ُ
م لثالثي   يوًما، ن

ّ
فساء؟ ال ليست أو  انقطع الد

ُ
 غي  ن

ّ
وال

فساء ويحُرم
ُ
ها ليست ن

ّ
ماعها من زوجها ألن صىلي ويجوز ج 

ُ
فساء، تصوم وت

ُ
فساء، ل ءُ وط ن

ُ
ها هذه اآلن ليست ن

ّ
فساء لكن

ُ
ماذا الن

ي الكراهة؟  ن 
ّ
ك عن بعض أصحاب  الن م- لورود  ذل 

 
 هللا عليه وسل

 
ي العاص، ما تجيش -صىل تقوىلي ال دليل،  بأه كُعثمان بُن أت 

ي   بتقول قول الّصحات 
َ
  ُحجة، وأنت

َ
ي مش ُحّجة  أنت ي ُحّجة فكيف تقول ال دليل؟ لو تقول قول الّصحات  تقول قول الّصحات 

ي ممكن تقول ال دليل، خالص؟
م" يعن 

ّ
، قالوا:  "فإن عاودها الد ي أثناء األربعي  

 فيه، تُصوم  فهذا دمٌ  بعد االنقطاع ف 
ٌ
مشكوك

فاًس  ه يحتمل أن يكون ن 
ّ
يام ألن ي بعد ذلك الص 

ي وتقض 
 

صىل
ُ
ل أوت   ال يكون. ا ويحتم 
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ي وطء طّيب، قال: "
فساء ما ف 

ُ
ي وطء  الن

..  " نعم معذرة ”. ... وف  ي
ات 
ّ
فاس للث ل برصي،  ”فلو كان بينهما أربعون يوًما فال ن 

َ
ال، انتق

 أخرى: 
ً
ة :  "ومن وضعت ولدين فأكي   ”مر  ، ثالثة، أربعة وضعت توأمي   فأكي  فاس من " الخ،. ... اثني   ة الن 

ّ
فأّوُل ُمد

فاس  " األّول
 
 يوم، فُيحسب الن

ّ
ة ن صف يوم وال

ّ
 مد

ً
ي يوم...بدأت تضع مثال

 وضعت وثات 
ً
حسب من األّول، لو مثال

ُ
األربعون ت

فاس" أربعي   يوًما من وضع األّول، ي  فلو كان بينهما أربعون يوًما فال ن 
ات 
ّ
.  "للث ي

ات 
ّ
فاس للث ، فال ن  ي

ر ض هذا يعن 
ُ
  لو ف

ي وطء الحائ ض“
فساء ما ف 

ُ
ي وطء الن

ارة، "وف 
ّ
ي حرام وفيه الكف

 للّرُجل   " يعن 
ُ
ب دواٍء ُمباٍح  ويجوز

ماع يمنعُ  شرُ يجوز للّرُجل   "الج 

ماع.  َب دواًء ُمباحا يمنع الج 
:  أن يشر ع  تقوىلي ه ُيؤمُر بأن ُيجام 

ُ
هم قالوا أن

ّ
اي امرأته كّل ثالثة أشهر،لكن

ّ
وأنت بتقول يجوز  بأه إز

ماع؟ نقول:  َب دواًء ُمباحا يمنع الج 
ج ويشمل  أن يشر و  ب، ويشمل هذا الّرجل غي  الُمي   هذه مسألة أخرى، هو يجوز له أن يشر

ق امرأته، ثّم  ج الذي لم تواف 
و  ج الذي وافقت امرأته، ويشمل المي   و  ها جاءت الثالثة أشإذا  المي  

ّ
 فمن حق

ّ
ماع وإال هر ويؤمر بالج 

كه، ُ هة أن تي  ة الج 
َّ
الق. ُمنفك

ّ
قها، ُيؤمر بالط

 
جامع، طل

ُ
ر، طّيب خالص أن مش عاوز أ م 

ُ
ي ه ، يجوز، أ

به، يعن  مسألة  ذهفهو لم يشر

كها  ذهوه ُ ي حينئٍذ أن يي 
ي الثالثة أشهر ولم يجامعها يأمُره القاض 

ق بينهما. أو  مسألة، لّما يأت    ُيفر 

ُبه لحصول الحيض ولقطعه“
ُ ن  شر

ُ
رَب  "ولألن

ُ
ا، ال ق

ّ
نا قّيدوه بقيد ُمهم جد

ُ
ُب دواٍء لحصول الحيض، لكن ه

يجوز لألنن  شرُ

ب دواًء لقطع الحيض، وكذلك لتأجيل الحيض، يجوز لها ذلك.   هذه حيلة، ويُجوز أيضا لألنن  أن تشر
ّ
رُه، ألن فط 

ُ
  رمضان لت

نا طبعً لقطع الحيض وقوله: 
ُ
ا، ه

ً
م رّصحوا أيض

ُ
ر، لكن يبف  إشكال، ه ا، ا ُيقّيد بالرص ّ

ً
 ما يقطع الحمل ُمطلق

ُ
ه ال يجوز

ّ
طّيب  بأن

ب دواًء لقطع الحيض، نقولفما الجواب؟  الحيض انقطع الحمل، قطعتإذا  هي  ما يقطع ُالحيض أمٌر...إذا  :  يجوز لها أن تشر

 
ٌ
ون
ُ
 بت دواًء فهذا أمٌر مظن

ي ق ،شر
ر ف  ا ُربما ال ُيؤث  ً ا ُمباشر  ً ي قطع  الحمل تأثي 

ر ف 
 
طع الحيض، فليس هو كقطع  ال ...فهذا أمٌر ال ُيؤث

،
ً
م مثال ح  ل الر  و الذي ُيحمُل أو  قطعًيا، بخالف أن تستأص 

ُ
 ُيؤدي إىل انقطاع  الحمل  قطًعا، فهذا ه

ً
عال أن تفَعل ف 

ب دواًء ليقطع الحيض، ُربما ال ينقط أّما كالُمهم، عليه   ا حن ّ تكون هذه المسألة أن تشر ً ر الدواء، فليس التأثي  ُمباشر 
 
ع ُربما ال ُيؤث

 .  هلل رّب العالمي  
ُ
ي بهذا القدر، والحمد

خرى، وهللُا تعاىل أعلم، وأكتف 
ُ
 عىل المسألة  األ

ً
لة   ُمشك 

مة ي المّرة القاد 
هارة، وف 

ّ
تاب الط ي باب األذان  واإلقا إن شاء هللا قد انتهينا من ك 

نا   مة. نبدأ ف  م، نبدأ بإخوان 
ُ
 أسئلتك

ُ
ذ
ُ
اآلن آخ

ل إن شاء هللا أن zoom عىل حاو 
ُ
نا، وأ ها كعادت 

 
ل
ُ
جيب عىل األسئلة ك

ُ
  وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته، باختصار.  ولو أ

؟ -س  الُحكم  بالوضع 
  ما معن 

ندنا األحكام نوعان:  - ه، ع 
ُ
حت : األحكام الخمس : تكليفية تكليفية ووضعية، شر ي

ند الُجمهور يعن  اإليجاب  ة عىل المشهور ع 

، هذا سبب،  : واألحكام الوضعية والتحريم والكراهة واالستحباب واإلباحة، ع وُملحقات الُحكم الوضعي ط والمان 
السبب والشرّ

، الُمهم.  ي
ه عزيمة، صحة، فساد، هذه لواحق الُحكم الوضعي يعن  ع، هذه رخصة، هذ  ط، هذا ُحكم، هذا مان    هذا شر

ي    ف 
َّ
 بأفعال الُمكل

ٌ
ه األحكام التكليفية منوطة

ُّ
 تفعل  إن

َ
ف، أنت

َّ
روق طبًعا منها اختيار الُمكل

ُ
ف، فيه ف

َّ
م عىل هذا باختيار الُمكل

َ
ُيحك

ء باختيارك، ي
ه حرام حرام وحالل، هذا الشر

ّ
ارع هذا  كذا. و  كذا و  حاللو  يوَصف الُحكم بأن

ّ
ط ومانع، جعل الش لكن سبب وشر

ء سبًبا  ي
د؛إذا  لهذا،الشر   ُوج 

ُ
ب، جعله  الُمَسب 

َ
د ا، ُوج 

ً
ط   شر

ُ
ه ُحكم  جعله ٌع من الّصالة، يرتبط ب  ع، الحيض مان  يض مان  ًعا، الح  مان 

 الّصالة حرامٌ 
ّ
ي أن

.  حال تكليف  ّ ًعا هذا ُحكٌم وضعي مس سبًبا لوجوب   الحيض، لكن كونه مان 
 
هر هذا ُحكٌم  كون زوال الش

ُّ
صالة الظ

 
ُ
، الُحكم ه ّ هذا، و الوجوب؛وضعي  هذا سَبٌب ل 

ّ
، لكّن األحكام الوضعية أن ّ ي

  الُحكم التكليف 
ُ
ح؛ ال ارتباَط له

ي الشرّ
 ف 
ُ
لت

ُ
أو  وده كما ق
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علُ   الف 
ُ
 وبي  َ اإلثم، فيكون

ُ
ه
َ
َم بين

ُ
 ناشي  معفًوا ال تالز

ً
ه مثال

ّ
ب أو  ُمكَرهأو  عن اإلنسان فيه ألن

ّ
ت ل، لكن فيه ُحكم وضعي بي  جاه 

ارة وما إ
ّ
  ىل ذلك. كف

رة، هل يقولُ  -س
َ
الل الُمذاك َل خ  شك 

ُ
؟إذا  سؤال است سل  رفع الحدث  األصغر يرتفع األكي 

ُ
ي الغ

ُب ف 
ُ
  نوى الُجن

؟ إزاي طّيب- َسل أعضاء الوضوء كيف يرتفع األكي 
َ
و.غ

ُ
ُع األكي  وه و األصغر اسمه أصغر، كيف يرتف 

ُ
  بس؟ كيف وه

سيانهل  -س
 
ي إجزاء ال 2التقييد بالن

و ُمعتمد المذهب؟ف 
ُ
ب ه    غسل المسنون عن الواج 

ي  الّشيخنعم، كما ذكر -
 هللا- الُبهوت 

ُ
  -رحمه

ا ننُجس؟ه -س
ً
ياب أيض

ّ
ه باليد؟ وإذا المس الث سنا بمجّرد لمس 

  ل الكلب ُينج 

 مع الّرطوبة -
ّ
جاسة ال تنتقل إال

ّ
ا، الن

ً
ها ُمهّمة جد

ّ
جاسة يا جماعة، افهموا المسألة دي ألن

ّ
سالن م 

ّ
ما أو  الَملُموسأو  من الال

ُ
ه

ى مع الّرطوبة واخذ أو  لكن الكلُب جاّف والبدن مًعا. 
ّ
جاسة تتعد

ّ
جاسة، الن

ّ
وب جاف؛ مفيش رطوبة، فال تنتقل الن

ّ
الث

ف؛ لّ  ب ك فأصابك وثوُبك جاف، مفيش نجاسة كده.  ومر   جاف، بالك؟ فلو الكلب ناش 
َ
نا أو  لكن الكلب ُمبت

ُ
ثوُبك ُمبتّل ه

جاسة. تن
ّ
  تقل الن

و أن يُصّب عليه الماء أم يمسح عليه بالماء؟ -س
ُ
كر ه

ّ
  هل غسل الذ

 من الّصب؛-
ّ
ي  ال ُبد

 فيه من صّب الماء يعن 
ّ
 من جريان الماء، بحيث يجري عىل العضو مش مسح، االستنجاء ال ُبد

ّ
ال ُبد

  جريان الماء. 

سة؟ -س   مع الخالف الُمشار إليه، هل الحشيشة نج 

ا. نعم، مُ -
ً
سة ُمطلق  الحشيشة نج 

ّ
  عتمد المذهب أن

رس؟هل انته  -س
ّ
  الد

  أيوه انته وبديت أجاوب عىل األسئلة. -

؟هل يجب  -س ّ ي
وب  من المن 

ّ
  غسُل الث

ب. -   ال يج 

ي الحيض  يحُرم؟إذا  هل -س
ها ف 

َ
  طلبت المرأة طالق

- 
ّ
. إذا   نعم، إال

ً
ُع ماال

َ
ي تدف

وض، يعن  لُب بع 
ّ
  كان الط
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ّل شهر تعتذر عن حلقتها بسبب الحيض؟ما تف -س
ُ
ي ك
ي المسجد، يعن 

تاب هللا ف  ي يحفظَن ك 
وات 
 
ساء الل

 
  عُل الن

ناك ُحجرة ُملحقة،  إيش طّيب أنا-
ُ
ي أن تكون ه

كم إيه؟ ينبع 
ُّ
عمل ع لألحكام؟ هذا ُحكُم هللا، ن  و أنا الُمشر 

ُ
؟ ه ي

أسوي يعن 

ز عن هذا يا جماعة، ن المسجد، وُيحي  سن فيه حال الحيض، المرأة الحائض، لّما تكون أو  ليست م  دن مكانا آخر يجل 
 
ُيحد

ل العرصية  واز 
ّ
لة من الن  ناز 

ً
ي مش مثال

م هللا، وده ُحكم يعن  بيح ما حر 
ُ
نا لن أ

ّ
ل إىل مكان آخر، لكن ظة حائض تنتق 

 
الُمحف

ي 
 

ء موجودة أّيام الّسلف، هذا ماكانش   الىل ي
  شر

ُ
 هللا عىل بنات  آدم منذ

ُ
. كتبه ي

ساء يعن 
 
عىل أصحاب  جرى ُحكم  خلَق هللا الن

ي  ن 
ّ
ي نعمل إيه طّيب؟ فالُحكم؛ هذا ُحكم -عليه الّصالة والّسالم- الن

بلهم؛ ُحكم، يعن 
َ
، وعىل َمن بعدهم وعىل من ق

ي  بأه فإنت   هللا،
، دي ُمشكلتكاترصف  ي

ي مكان ثات 
  ، تأخذي إجازة، تشوف 

َ
ي أن أبي ّ   إنت

ي أنا، ُمشكلن 
لك  الُحكم ُمش مشكلن 

ع، الزم  ار 
ّ
ي الش

ي ف 
ال، أنا ماشر

ّ
ة، أنا شغ ي أحياٍن كثي 

طبيق ف 
ّ
مس صعبة الت

َ
طبيق، طب ما الّصلوات الخ

ّ
، صعب الت عي

الشرّ

ي ما
؟ يعن  ي

ي وقتها يعن 
ي وقتها، تستن   ينفعش لّما أرّوح البيت، آه ما أستن   ينفعش أصىلي الّصالة ف 

ي الّصالة ف 
 

، صىل

ة،ففيه أحكام هي اس اترصف. 
ّ
كليف فيه مشق

 
لوش ما بأه إنتم مها تكاليف، الت ة؛ ما بتعق 

ّ
مش المشق

 
األخت السائلة عىل  بكل

م
 
كرة، أنا بتكل ي  ف 

 لّما يكون ليكم هوى، نقول مثال:  عام، دلوقن 
ّ
ة إال

ّ
؛ ال تعقلون المشق ي

 ضي   يعن 
األخذ من  عىل بعض الُمعي 

حية مكروه، يقولك: 
 
  الل

َ
قة حّرام، حن ّ ولو فيه أل

ّ
ن المش  م 

 
عية وال ُبد

كاليف الشرّ
ّ
ة، يا عّم، وهذه الت

ّ
 جاَء  ،مشق

ُ
ع

والشرّ

ية مواله، عىل العي   والّراس.  ية هواُه إىل داع  تك ليخُرَج اإلنسان من داع  الف سائغ  بأه ُممكن حرص  ي خ 
تنضبط لّما يكون ف 

سّوغ، ولّما ما م؟!  يكونش ت   
ي ا فيه خالف سائغ تلي  

عية، ماأيوه فيه مشاق ف 
ش لتكاليف الشرّ

 
مشاق، لكن  مفيش قال حد

ه. 
 
ل
ُ
 من التفريق بي   هذا ك

ّ
ة، فيه أحكام فيها خالف سائغ، فال ُبد

ّ
ة، وفيه أحكام فيها مشق

ّ
فآه   فيه أحكام ما فيهاش مشق

ّل شهر
ُ
ها ك

ّ
ة إن

 
ة عىل المرأة الُمحفظ

ّ
شم ،أجازة تآخذ فيه مشق ؟ ُحكٌم ُمجَمٌع عليه بس ده ُحكم هللا، نعمل إيه طّيب عل 

 حيلة. 
 
رة، ما باليد صوص  عليه ظاه 

ُّ
 الن

ُ
لف، ودالالت ي هللا عنها- ولّما ذهبت عائشة بي   الس 

ي  -رض  ن 
ّ
عليه - إىل الحّج والن

ه لّما حاضت:  حايسافر كان -الّصالة والّسالم ، وقعد  وجلس من أجلها، وقال عىل إحدى زوجات  ، عقرى حلف  ي نا ه 
ُ
أحاب ست

وا الحائض دي،الجيش  
ُّ
ها عىل شان يستن

 
اس كل

ّ
ه وقعدت الن

 
ة مكانش كل

ّ
ة؟ ما كانت مشق

ّ
اس وسفر، مشق

ّ
قعدت  والن

ة. 
ّ
ر، مشق عنا وأطعنا.  تنتظ   هللا، سم 

ُ
  فُسبحان هللا العظيم، هذه إرادة

ة؟ما ُحكم  -س
ّ
ط ا، أصغر من الق 

ّ
  الكلب الصغي  جد

- 
ُ
، مهما كان حجمه  كبي 

ّ
يط . الكلب نجس صغي  وال ح   ده ارجع إىل وُسؤال الح 

فصيل.  شر
ّ
  الّروض الُمرب  ع تفهُمه بالت

ر  -س ،أو  لو أكل ه  ّ ن مائٍع لم يرص   ب م 
فٌل نجاسة، ثّم شر ي حاشية ابن َعوض:  ط 

  "من مائٍع غي  الماء" قال ف 

وض.  بتقول من مائٍع غي  الّماء، ماذا قال ابن عوض، لحظة لّما نشوف ماذا قال فرق.  ال فرق، ال-  هللا.  ابُن ع 
ّ
  ال إله إال

ي حاشية ابن عوض من مائٍع غي  الماءأو  لو أكل هرّ س: 
ّ قال ف  ب المائع فلم يرص   طفل نجاسة ثم شر

ب من ماء يسي  فطهور  ،ال فرق ال فرق لحظة أما نشوف ماذا قال ابن عوض )فتح الشيخ الكتاب( ابن عوض يقول "ثم شر

ي إىل آخره "من مائع غي  الماء" مفيش قال ابن القيم فيكون الريق مطهرً 
ا لها فدّل عىل أنه ال ُيعف  عن نجاسة.." ماشر

ي من الماء ومن المائعات
ي من مائع ليس المراد أن الماء له حكم غي  المائعات يريد هنا أن من مائع يعن 

فهذا  ،مشكلة يعن 

ي الحكم هنا 
 . وجه التفريق بي   الماء والمائع ليس ألن بينهما خالف ف 
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ي أثناء الرضاعة: س
 تقول امرأة ال تحيض أثناء الرضاعة ثم رأت دًما أحمر ال رائحة له ف 

ا ألن الرضاع ليس مانًعا من الحيض
ً
ا وإال فليس حيض

ً
ي زمن حيضها فهذا حيض

ي  ،إذا كان ف 
  ،ليس كالحمل يعن 

ُ حن  وإن كي 

ي النساء عدم الحيض مع الرضاع
 ف 

 الحيض هل هو حيض أم استحاضة؟زاد زمن إذا  مانع الحمل )اللولب(س: 

ي ثالث حيضات هقصدذا قال الشيخ ولعل )هك ثالثة أياميوًما وتكرر  15إذا زاد ولم يتجاوز 
ا يعن 

ً
 ،فهو حيض (تكرر ثالث

ا 
ً
 . قبل التكرر ال يكون حيض

ي بهذا القدر عىل برنامج الزوم ونخرج إىل الفيس بوك لنجيب إخواننا هناك، أتمن  منك
أسئلة علشان أعرف  ماتبعتوش lنكتف 

نامج وما ألحقش ل الي   
ا، أكرمكم هللا، اإلخوة الىلي بيدعوا شكر هللا لكم ، أقرأ األسئلة ألن كل ماتبعتوا أسئلة يي  ً جزاكم هللا خي 

 . وأجاب دعاءكم وأعطاكم مثله

 دا األخ بتاع المرة األلفس: 

 ضع وقلتأجبنا عنه  
ً
ا إن شاء هللا نبف  نشوف الموضوع دهله إن أنا متعصب للمذهب لسه لّما أجد قوال

ً
 . يف

ح لنا أحكام الصيام قبل رمضان س:  تك تشر  موالنا ممكن حرص 

ح الصيام  م شر
 
ي ألصل إليه قبل رمضان إن شاء هللا فسأقد

أنا سأجتهد ألصل إليه فإذا لم أصل إليه وبقيت مدة ال تكف 

ي ك
شع ف 

ُ
 تاب الصالة بحيث ندرك قبل رمضان إن شاء هللا تعاىل لكن أرجو إن إحنا ن

 كالم شيخ اإلسالم من كتاب ايه؟س:  

ح العمدة يا سيدي  من شر

اب خاص باإلناء فقط؟س:   هل استعمال الي 

 . أل لكل المتنجسات من لعاب الكلب

ُبل بعد التبول س: 
ُ
ي االستنجاء من الق

ط ف   غسالت؟ 7يقول هل يشي 

ُبل والد
ُ
ي الق

َسالت من الماء ف 
َ
 . بر نعم البد من سبع غ

ي النجاسة؟س: 
ي الماء المستعمل ف 

 ممكن التفصيل ف 
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ي السابعة إن زالت النجاسة فطاهر 
ي  ،ما قبل السابعة نجس، ما كان ف 

وإن لم تزل فهو نجس، وما  ،الغسلة السابعة يعن 

 . بعد السابعة طهور 

ي فمعرفش ايه 
 الىلي حصل بعد كدهواحد داخل يقوىلي موالاااااانا وبعدين حاطط وش بيضحك بس ما قالش حاجة يعن 

 ؟... قلت إن تسبيع النجاسات نقيس عىل نجاسة س: 

 . شيخ اإلسالم الىلي قال ،مش أنا الىلي قلت

ابس:  ي إحداها الي 
ط ف  ا لحكم األصل إن كان تطهر الفرع بسبع غسالت ولم يشي 

ً
هأو  فلم كان حكم الفرع مفارق مما أو  غي 

 يقوم مقامه؟

اط السبع، السؤال دا م هما قلنا إن اشي  ير وغي   
ك بي   الكلب والخي 

اط السبع غسالت مشي  اط  ،هم عىل فكرة، اشي  اشي 

اب ي كل النجاسات لكن عىل الصحيح عندنا ومذهب الجمهور  ،كونه بي 
اب ف  اط الي  ي المذهب اشي 

عندنا وجه عىل فكرة ف 

اط ال من حيث كونه تراًبا تعبدي فال  اب من حيث أصل االشي  اط الي  ط ألن اشي  قياس فيه طبًعا ليس تعبدًيا  ال يشي 

ي 
ير تعبدي وإال فالنجاسة ف  ي الكلب والخي  

ء يقّوي مع الماء ف  ي
اط شر اب لكن أصل اشي  بكونه تراًبا ألن احنا قسنا عىل الي 

ي االنتفاع به
ص ف 

ّ
ي نجاسته والكلب مرخ

ع  ،الكلب كما يقرر شيخ اإلسالم الكلب مختلف ف  البول ليس كذلك لكن جاء الشر

ير وما قيس عليه أصل ذلك تعبديبتعيي   ا ي الكلب والخي  
اب ف   لي 

 زاد عن الواجب المجزئ؟إذا  يقول بماذا علل المذهب بطالن صالة فاقد الطهورينس: 

ي القدر األقل الىلي هو القدر المجزئ ويبف  ما زاد عن المجزئ خارًجا عن 
هو األصل أنه ممنوع من الصالة فرخص له ف 

ي يبف  عىل
  أصل المنع فلهذا ال يصح له أن يزيد عن القدر المجزئ وهو الواجباتمحل الرخصة يعن 

ي المساجد س: 
 ؟المنازل وتشق إزالته ونقله من مكانهأو  السجاد الكبي  الذي يفرش ف 

ي مكانهيُ  ،يغسل بسبع غسالت تنّجسإذا  
 . صب عليه ف 

ىل المذهب المالكي بحكم أن بالدي منتشر فيها أنا سبق ودرست الفقه عىل المذهب الحنبىلي واآلن أريد دراسة الفقه عس: 

؟ ،المذهب المالكي  ي
 فبماذا تنصحن 

ي بالدك
فنحن ننصح الناس دائًما بأن يتمذهبوا بمذهب  ،نعم أنصحك أن تدرس المذهب المالكي عىل حسب المنتشر ف 

ي متعصب
ي نسخة هدية لمن يقول بأنن 

نحن نأمر  ،كونوا حنابلةال نأمر الناس بأن ي ،أنا مش متعصب ،بالدهم ودا يعن 

ا بأن يدرس 
ً
 لكن عامة الناس ال نأمرهم بهذا وال نأمر أحد

ً
طلبة العلم أن يكونوا متمذهبة علشان يكونوا طلبة علم فعال

ي بالدك
حه لكأو  مذهب بعينه وإنما نقول ادرس المذهب المنتشر ف   الذي يمكن أن تصل فيه إىل من يشر

 ما الفرق بي   الكحول والخمر؟س: 
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 لكن و  الكحول ليس خمًرا، الخمر هو المتخذ من عصي  العنب وكذلك النبيذ المتخذ من غي  العنب مما يؤكل
ً
ب عادة يشر

به اإلنسان فسكر به فهذا حرام عليه من جهة السكر لكنه ليس  وًبا فليس هو خمًرا إن شر  وال مشر
ً
الكحول ليس مأكوال

ي 
ي للكحول خمًرا فليس له أحكام الخمر من حيث النجاسة يعن 

كيب الكيمياتئ ي للخمر ليس هو الي 
كيب الكيمياتئ ا الي 

ً
 وأيض

ي من مكونات الخمر لكن الكحول من حيث هو ليس الخمر
ي الخمر يعن 

 ف 
ً
 وإن كان الكحول داخال

ي الماء؟س: 
 هل يشابه مسألة بول اإلبل مسألة الذباب الذي وقع ف 

ي المسألة دي لكن هذا من األمثلة نعم هي نفس المشكلة الىلي كانوا بيعملوا عليها مشكل
ي أنا مارضيتش أطّول حقيقة ف 

ة يعن 

ذكر هنا 
ُ
ي يمكن أن ت

ع بأنه ،الن  ي جاء الشر
ي أحد جناحيه داًء إذا  طيب دلوقن 

ي إناء أحدكم فليغمسه كله فإن ف 
وقع الذباب ف 

ي اآلخر دواءً 
ي هذا  ،عندي مقامان ،وف 

ي يتيقن من عا ،يقول أل الطب ال يثبت هذا  ،مقاًما يطعن ف 
رف الحديث صحيح يعن 

ي عليه الصالة والسالم ومقام شخص خالص مقتنع  ،صحة الحديث ويرده فهذا عىل خطر كبي  من دينه إنه يرد كالم النن 

ي كده وصدق رسول هللا صىل هللا عليه وسلم بس أنا 
ي اآلخر دواًء معنديش مشكلة ف 

ي أحد جناحيه داًء وف 
يا سيدي إن ف 

به ي أمر وجوب؟ هو يبيح لك أن  ،مليش نفس أشر
بتوش تبف  مش مؤمن بالرسول؟ هو الرسول أمرك يعن  نقوله أل لو ماشر

فّرق بي   المقامات  ،تفعل يا إخواننا البد أن تفّرقوا بي   األمور ألن الدنيا مابتتاخدش كده قفش زي ما المرصيي   بيقولوا 

بوه مش معناه إن الىلي بول اإلبل أمر ا ،هذه خاصة الفقيه أن ُيفّرق بي   المقامات ي عليه الصالة والسالم ال)...( أن يشر لنن 

بوش مايبقاش مؤمن بالرسول  أو  مايشر
ً
ي كالم الرسول مفيش كده أصال

 ف 
ٌ
بوه ،شاك  ليس واجًبا  ،ُيباح أن يشر

ً
التداوي أصال

ب البول حن  الطاهر منه حرا ء تنفر منه النفس والعلماء يقولون إن شر ي
  ،مسألة التعدد  ،مفما بالك بالتداوي بشر

ٌ
امرأة

ع التعدد  ع هللا التعدد  ،تكره أن هللا شر ض عليها وترى أن ذلك ظلم للمرأة ،تكره شر وعية التعدد تكرهها وتعي   ،نفس مشر

ع هللا ي    ع التعدد حكمة ورحمة ويحل  ،دي كافرة تكره شر امرأة تقول صدق هللا ورسوله أنا مقتنعة إن التعدد حكمة وتشر

ة بس  ّوج مشاكل كثي  ي عىل أنا ال أريد ال أحب لنفشي أن يي    طبيعة النساء دي كده  ،دي امرأة طبيعية ،زوح 
ً
هي دي أصال

المرأة  ،لهم دماغهم زي كل النساء السويات الىلي محدش بوظ ،زي ما السيدة عائشة كانت بتغي   ،زي  ها زي أمهات المؤمني   

زّوج زوجها وت
ُ
له عن زوجة والكالم الفارغ الىلي الناس بتقوله بحجة إن  بحثالسوية البد أن تغار عىل زوجها مش تروح ت

ع هللا ع ،دا من كمال الرضا بشر دا من قلة العقل وقلة التوفيق ونقصان األنوثة  ،دا من قلة العقل مش تمام الرضا بالشر

كل بطيخ فاحنا رجل يحب  البطيخ وبيا  ،إنما نقولها ايه ،مش كمال بف  دا من نقصان األنوثة ماتجننوناش يا جدعان

ي نقوله إنت كافر؟ تكره البطيخ؟ يا كافر إنت بتكره البطيخ؟  ،البطيخ دا مثال مهم عىل مسألة التعدد  رجل يكره البطيخ نيح 

 ،نفشي تعافه مابحبوش طبًعا / طبعي مابيحبش البطيخ ،يا عم أنا مش بكرهه أنا بكره البطيخ علشان نفشي مابحبوش

ا أن هللا
ً
ض وج  ، أباح البطيخإنما أنا لست معي  ي يي   ي طبعي إن زوح 

مابحبش عىل حلو كده؟ أنا امرأة تقول ال أقبل التعدد ف 

ع وإن دا حلو أنا مابحبوش مابحبوش يحصل   عىل يجري عىل كده بس أنا مقتنعة إن دا شر
ً
 ،زي الىلي مش عاوز يتجوز أصال

وع أنا بف  مليش مزاج أتج ي أصله مشر
وع هو الزواج ف  ع مشر وز مش حابب إن أنا أتجوز يبف  أنا كافر؟ الذي ال الزواج شر

وج كافر؟ سبحان هللا العظيم ع ،يي   اض عىل أصل الشر اض عىل وقوعه عىل المرأة طبيعي إنها  ،فهنا ليس االعي  هنا االعي 

 ليس مستحًبا من حيث األصل
ً
 أصال

ً
ي حقها ولهذا تعاىل بف  نقول إن التعدد أصال

ع قد  ،ماتحبش كده ألنه نقص ف  ُيشر

ي األصل هو خالف األوىل كما هو مذهبنا ومذهب كثي  من أهل العلم نصوا عليه
ي مواضع لكن ف 

فدي مسألة  ،وُيستحب ف 

ع ربنا بالباطل ياريته  ي شر
برضو من المسائل الىلي بيحصل فيها سوء فهم ويقعدوا بف  يعملوا ويصطنعوا ويكرهوا الناس ف 

ع ربنا القطعي  ي لما نقول دا شر
ي الحيطأو  بالحق يعن 

ب دماغه ف  يطق راسه بالطوفة أو  المجمع عليه والىلي مش عاجبه يرص 



 احلادي عرشادلرس   دورة رشح دليل الطالب لنيل املطالب

  
عبد الواحدش يخ محمد لل  رشح دليل الطالب  25 

 

ع ربنا إنت فاهم غلط وبتتكلم بكالم ال يقوله السلف ع ربنا إنما دا مش شر ي شر
ي الخليج ماشر

ال أو  زي ما بيقولوا هنا ف 

ع  يقوله العلماء خالص دي مشكلتك إنت مش مشكلة الشر

ي س: 
ي تحتوي عىل كحول؟واحد بيقول ممكن تفصيل ف 

  مسألة العطور الن 

 . جائزة العطور المحتوية عىل كحول ليست خمرة جائزة وطاهرة

ح مسألة التلفيق؟س:   هل ممكن شر

ح شر
ُ
ي هذا المي   أن ت

ح الروض المرب  ع  ،ال وهللا مسألة التلفيق دي مسألة طويلة وموفورة بالتصنيف ال يمكن ف  ارجع لشر

حتها   . قد شر

 م قبل الفجر فهل تصوم من رمضان؟لو انقطع الدس: 

 . انقطع الدم تصوم حن  لو ما لحقتش تغتسلإذا  نعم

   ... بعض وسائل الحملس: 

 . خالص دي أجبنا عنها 

ي التاسع؟س: 
ي السابع وعادتها سبعة فهذا حيض، طيب لو عاد ف 

ي اليوم الخامس فعاد ف 
 ف 
ً
ي زمن الحيض مثال

 إذا انقطع الدم ف 

ي التاسع مش ح
 يض وإنما يكون استحاضةلو عاد ف 

ي عن كثي  من اللقاءات عدم توفر النت، نفع هللا بكس: 
 يقول ما يمنعن 

 . معلش يا سيدي الدرس مسجل وال تحزن ،آمي   

ي الدرس وهذا أطول درس أخهلل كده خلصنا األسئلة ولنا اآلن س الحمد  ،آمي   أكرمكم هللا
ح منذ أن بدأنا ذاعتي   ف  ي الشر

ناه ف 

ا وصىل هللا  ،نخلص لكن معلش علشان ً ي بهذا القدر ونسأل هللا تعاىل أن يتقّبل منا ومنكم صالح العمل وجزاكم هللا خي 
ونكتف 

 . وسلم وبارك عىل نبينا محمد وآله وصحبه أجمعي   والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 انته اللقاء الحادي عشر 


